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 فتارپیشگ

 به نام هستى بخش جهان آفرین
شكر و سپاس بى منتها، خداوند بزرگ را، كه ما را از اّمت مرحومه قرار داد و به صراط مستقیم ، والیت اهل 

 .بیت عصمت و طهارت صلوات الّله علیهم اجمعین هدایت نمود
آله ؛ و بر اهل بیت عصمت و  و بهترین تحّیت و درود بر روان پاك پیامبر عالى قدر اسالم صلى اهللا علیه و

 . طهارت علیهم السالم ، مخصوصا هفتمین خلیفه بر حّقش حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم علیه السالم
 .و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت كه در حقیقت دشمنان خدا و قرآن هستند

رگرفته شده است از زندگى سراسر آموزنده نهمین ستاره نوشتارى كه در اختیار شما خواننده گرامى قرار دارد ب
 . فروزنده و پیشواى بشرّیت و حّجت خداوند، براى هدایت بندگان

آن شخصّیت ممتاز و برگزیده حّق، تبارك و تعالى كه مخزن اءسرار و معارف الهى بود؛ و همچون دیگر اهل بیت 
 .خطا و اشتباه بودعصمت و طهارت جامع كماالت و نیز معصوم از هر گونه 

آن حضرت تا مرحله اى محبوب خداوند متعال و مقّرب درگاهش قرار گرفت كه لقب باب الحوائج إ لى الّله را در 
 .بین ائّمه اطهار علیهم السالم به خود اختصاص داد

 . و آن حضرت در زمان خویش ، بین گروه ها و احزاب محور حّق قرار گرفت
او؛ و این كه او هفتمین خلیفه و    علیه و آله ضمن بشارت بر والدت حیات بخش رسول گرامى اسالم صلى اهللا

 :حّجت بر حّق خداوند مى باشد، فرمود
خداوند متعال نطفه او را مبارك براى اّمت و تزكیه شده قرار داد؛ و او وسیله رحمت و بركت براى شیعیان و 

 .موسى نام نهادبرین ،   دوستان خودمى باشد، خداوند او را در عرش 
و هركس به او متوّسل شود و او را وسیله درگاه الهى قرار دهد حوائج و خواسته هایش برآورده خواهد شد؛ و روز 

 .برخوردار و در جوار او محشور مى گردد  قیامت از شفاعت حضرتش 
در كتاب هاى مختلف وارد  احادیث قدسّیه و روایات متعّدد در منقبت و عظمت آن امام مظلوم ، با سندهاى متعّدد،

 . شده است
 .و این مختصر ذّره اى از قطره اقیانوس بى كران فضائل و مناقب و كرامات آن امام واالمقام مى باشد

، كه در جهت هاى مختلف عقیدتى ، سیاسى ، عبادى ، اقتصادى (1)كه برگزیده و گلچینى است از ده ها كتاب معتبر
 .خواهد بود... ، فرهنگى ، اجتماعى ، اخالقى ، تربیتى و



باشد كه این ذّره دلنشین و لّذت بخش مورد استفاده و إ فاده عموم عالقه مندان ، مخصوصا جوانان عزیز قرار 
 .گیرد
، ان شاء الّله ((ِلَیْوٍم الَیْنَفُع ماٌل َوالَبُنوَن إ ّال َمْن اءتَى الّلَه ِبَقْلٍب َسلیٍم لى َوِلواِلَدّي وِلَمْن َلُه َعَليَّ حقُّ))یره اى باشد و ذخ
 . تعالى
 مؤّلف

 خالصه حاالت نهمین معصوم ، هفتمین اختر امامت

در روستائى به نام أ بواء بین مّكه معّظمه و  (2)قمرى هجرى  128آن حضرت روز یك شنبه ، هفتم ماه صفر، سال 
 .مدینه منّوره دیده به جهان گشود

 . صلوات الّله و سالمه علیه (3)موسى : نام 
 . ...ابوالحسن ، ابوالحسن اّول ، ابوالحسن ماضى ، ابوابراهیم ، ابوعلّى، ابواسماعیل ، ابواسحاق و: كنیه 
رجل ، امین ، عالم ، زاهر، صالح ، شیخ ، وفّى، نفس زكّیه ، زین  عبد صالح ، كاظم ، باب الحوائج ، صابر،: لقب 

 . ...المجتهدین و
الُمْلُك ِلّلِه ))، ((َحْسِبَیالّلُه)) :حضرت داراى دو انگشتر بود، كه نقش هر كدام به ترتیب عبارتند از: نقش انگشتر

 .((َوَحَدُه
 . امام جعفر، صادق آل محّمد صلوات الّله علیهم: پدر
 . حمیده مصّفاة اندلسى ، دختر صاعد بربرى: رماد

 .محّمد بن فضل ، مفّضل بن عمر را گفته اند: دربان 
هجرى قمرى ، پس از شهادت پدر بزرگوارش ، در  148شّوال ، سال  25حضرت روز دوشنبه ، : مّدت امامت 

هجرى ، امامت آن  183بیست سالگى منصب امامت و زعامت جامعه اسالمى را به عهده گرفت و تا سال 
 .حضرت به طول انجامید

سال پس از  35سال ، هم زمان با پدر بزرگوارش و مّدت  19آن حضرت مّدت بیست سال و بنابر َنقلى : مّدت عمر
سال طبق مشهور، عمرى با بركت و پر از مشّقت را سپرى نمود، گرچه بعضى  55آن ادامه حیات داد كه جمعا 

 .نیز گفته اندسال  58عمر آن حضرت را تا 
 : عّلت زندانى شدن آن امام مظلوم صلوات الّله و سالمه علیه را طبق آنچه گفته اند، چنین است

در آن سالى كه هارون الّرشید به سفر حّج رفت و در كنار قبر حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله جمعى از بنى 
 .جهت زیارت قبر آن حضرت حضور دارند هاشم و از آن جمله امام موسى كاظم علیه السالم را دید، كه

یعنى ؛  ((! یا بنى عّمى! الّسالم علیك یا رسول الّله )) : هنگامى كه هارون الّرشید نزدیك قبر مطّهر رسید، گفت
 !سالم بر تو اى رسول خدا

 . اى پسر عمویم
 : رسید؛ اظهار داشت در همین حال ، امام موسى كاظم علیه السالم جلو آمد و هنگامى كه نزدیك قبر مطّهر

 ((! الّسالم علیك یا أ بة))
 .یعنى ؛ سالم بر تو اى پدر

هارون الّرشید با دیدن چنین صحنه اى ، چهره خود را درهم كشید و كینه و عداوت آن حضرت را بر دل گرفته و 
 .مصّمم بر تحقیر و قتل حضرت شد

از موقعّیت سوء استفاده  - هر زمان بوده و هستند كه در  -مضافا بر آن كه سخن چینان دنیاپرست و ریاست طلب 
كرده و در هر فرصت مناسبى بر علیه آن حضرت نزد هارون بدگوئى و سخن چینى نموده و او را بر علیه 

 .حضرت ، تحریك مى كردند
تا آن كه هارون به بغداد مراجعت كرده و دستور جلب آن حضرت را صادر كرد؛ و حضرتش را در بصره زندانى 

 .رداندگ
و چون مّدتى را در آن جا سپرى نمود، به بغداد منتقل شده ؛ و در زندانى مخوف و وحشتناك تحت انواع شكنجه 

 .گردید  هاى جسمى و روحى محبوس 
در این كه حضرت سالم الّله علیه در چند مرحله زندانى شد؛ و نیز جمعا چه مّدت زمانى را در زندان سپرى نمود، 

 . ف استبین موّرخین اختال
 25حضرت توّسط ِسندى بن شاهك ؛ و به دستور هارون الّرشید مسموم گردید؛ و در روز جمعه ، : بنابر مشهور
ر زندان بغداد به شهادت رسید؛ و جسد مطّهرش در قبرستان بنى هاشم د (4)هجرى قمرى  183رجب ، سال 



 .كاظمین دفن گردید
دوران امامت آن حضرت هم زمان بود با حكومت منصور دوانیقى ، : خلفاء و سالطین هم عصر آن حضرت 

 .محّمد مهدى عّباسى ، هادى عّباسى ، هارون الّرشید
دختر از فرزندان امام موسى كاظم  19پسر و  18حمة الّله علیه تعداد مرحوم سّید محسن امین ر: تعداد فرزندان 

 . پسر بوده است 23دختر و  37آن حضرت داراى : علیه السالم را نام برده است ؛ ولى بعضى دیگر گفته اند
دو ركعت است ، در هر ركعت پس از قرائت سوره حمد، دوازده مرتبه سوره توحید خوانده مى : نماز آن حضرت 

 (5).شود
و پس از پایان سالم نماز، تسبیحات حضرت فاطمه زهراء علیهاالسالم گفته مى شود؛ و سپس حوائج و خواسته 

 .وند متعال تقاضا نموده ، كه ان شاء الّله بر آورده خواهد شدهاى مشروعه خویش را از درگاه خدا
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 ظهور نور هدایت بین مّكه و مدینه

 :محّدثین و موّرخین و از آن جمله ابوبصیر حكایت كند
اب كه من نیز همراه ایشان بودم ، اعمال حّج را امام جعفر صادق علیه السالم به همراه خانواده و بعضى از اصح

 . انجام دادیم و سپس به سوى مدینه منّوره بازگشت نمودیم
نام داشت ، حضرت دستور فرمود تا قافله پیاده شوند و استراحت  ((اءبواء))در بین راه ، به محّلى رسیدیم كه 

 .نمایند
د و همان جا منزل گرفت ، پس از گذشت لحظاتى كه خانواده حضرت نیز با فاصله كمى از اصحاب ، فرود آم

! یاابن رسول الّله : استراحت كردیم و غذا خوردیم ، شخصى نزد امام صادق علیه السالم آمد و اظهار داشت 
 - عارض گردیده است   همسرتان ، حمیده پیام داد كه هر چه زودتر نزد او بروید؛ زیرا حالتى فوق العاّده برایش 

 .- حال زایمان نوزاد مى باشدیعنى ؛ در 
امام علیه السالم با شنیدن این خبر، سریع حركت نموده و به سمت همسرش رفت ؛ و پس از گذشت مّدتى كوتاه 

 :مراجعت نمود و تمام افرادى كه حضور داشتند، به احترام آن حضرت از جاى خود برخاستند و گفتند
سعادت بشارت دهد، چه خبر است و حمیده در چه حالتى به سر مى  خداوند، شما را به خیر و! یاابن رسول الّله 

 برد؟
خداوند متعال ، حمیده را به سالمت نگه داشت ، و به من ، نوزاد مباركى را عطا نمود كه در : حضرت فرمود

 . روى زمین بهتر از او نیست
 .را نمى دانم حمیده جریانى را براى من تعریف كرد و فكر مى كرد كه من آن : و سپس افزود
 !آن جریان چه بود؟: اصحاب گفتند

همین كه نوزاد عزیز به دنیا آمد، دست هاى خود را بر زمین نهاد و سر به : حمیده اظهار داشت : حضرت فرمود
سمت آسمان بلند كرد و تسبیح و تحمید و تهلیل خداوند جّل و عال را به جاى آورد؛ و سپس بر رسول خدا صلوات و 

 .ادتحّیت فرست
این حركات ، مخصوص پیامبر خدا و امیرالمؤمنین و : من به حمیده گفتم : حضرت در ادامه فرمایشات خود افزود

دیگر ائّمه اطهار مى باشد، كه هنگام والدت دست خود را بر زمین قرار داده و سر به سمت آسمان بلند نموده و 
 .مشغول تسبیح و تحمید و تهلیل خداوند متعال مى گردند

بر یگانگى خداوند شهادت : نیز بر پیغمبر خدا صلوات و درود مى فرستند؛ و سپس با اقرار و اعتراف مى گویند و
 .مى دهم ؛ و این كه خدائى جز او وجود ندارد

و همین كه چنین حركات و جمالتى از ایشان صادر گردید، خداوند رحمان علوم اّولین و آخرین را بر آن ها مقّرر 
 .نیز ملك روح اال مین در شب هاى قدر به زیارت آن امام خواهد آمد مى گرداند؛ و



والدت آن حضرت در سال : سپس ابوبصیر در پایان خبر فرخنده میالد حضرت موسى ابن جعفر علیه السالم گوید
 .هجرى قمرى واقع گردید 128

فره انداخت و تمام افراد، بر و چون كاروان حضرت به مدینه رسید، امام صادق علیه السالم به مّدت سه روز س
 (7).سفره ولیمه امام موسى كاظم علیه السالم مى نشستند و غذا مى خوردند

 در گهواره و مسائل خانوادگى

 :امام جعفر صادق علیه السالم ، به نام یعقوب سّراج حكایت كند یكى از اصحاب
روزى به قصد مالقات و زیارت موالیم ، حضرت صادق آل محّمد علیهم السالم به منزل ایشان رفتم ، هنگامى كه 

وارد شدم ، دیدم كه آن امام بزرگوار كنار گهواره شیرخوارش ، حضرت ابوالحسن موسى كاظم علیه السالم 
 .تاده ؛ و جهت دل گرم كردن و آرام نمودن نوزاد، با او سخن مى گویدایس

مّدت زیادى بدین منوال طول كشید؛ و همچنان من در گوشه اى نشسته و نظاره گر آن ها بودم تا آن كه سخن راز 
 .امام با نور دیده اش علیه السالم به پایان رسید

مهربان رفتم ، همین كه نزدیك آن حضرت قرار گرفتم ،  آن گاه من از جاى خود برخاستم و به سمت آن امام
 . آن نوزاد، بعد از من ، موالیت خواهد بود، نزد او برو و سالم كن: فرمود

پس اطاعت كردم و نزدیك آن نوزاد و نور الهى رفتم و سالم كردم ، با این كه او كودكى شیرخواره در گهواره 
 .الم مرا دادبود، خیلى زیبا و با بیانى شیوا جواب س

حركت كن و به سوى منزل خود روانه شو و آن نام زشت و نامناسبى : و سپس به من خطاب نمود و اظهار داشت 
را كه دیروز براى دخترت برگزیده اى تغییر بده ، چون خداوند متعال صاحب چنین نام و اسمى را دشمن داشته و 

 . غضب دارد و او مورد رحمت الهى قرار نخواهد گرفت
 :یعقوب سّراج در ادامه گوید

یك روز قبل از آن كه خدمت حضرت برسم ، خداوند متعال دخترى به من عطا كرده بود، كه نام او را ُحمیراء 
نهاده بودیم ؛ و كسى هم آن حضرت را از این موضوع آگاه نكرده بود؛ و با این كه آن حضرت ، طفلى شیرخوار 

 .ائل خانوادگى ما آگاه بوددر گهواره بود، به خوبى از درون مس
و بعد از آن كه چنین علم غیبى از آن طفل معصوم آشكار گشت و مرا در تغییر و انتخاب اسم مناسبى براى دخترم 

دستور و ! اى سّراج : نصیحت فرمود، امام جعفر صادق علیه السالم مرا مورد خطاب قرار داده و اظهار نمود
 .جب سعادت و خوشبختى شما خواهد بودپیشنهاد موالیت را عمل كن ، كه مو

 (8). من نیز اطاعت امر كردم و نام دخترم را به نام مناسبى تغییر دادم: یعقوب گوید

 كودكى دردآشنا

 :ب الّدین راوندى و دیگر بزرگان به نقل از عیسى َشلمقانى آورده اندمرحوم قط
روزى بر محضر مبارك امام صادق علیه السالم وارد شدم و تصمیم داشتم كه درباره شخصى به نام ابوالخّطاب 

 . سؤال كنم
 - فرزندم موسى  چرا نزد! اى عیسى : همین كه داخل منزل حضرت رفتم و سالم كردم ، امام علیه السالم فرمود

 !نمى روى ، تا آنچه كه مى خواهى از او سؤ ال كنى ؟ -كاظم علیه السالم 
من دیگر سخنى نگفتم و براى یافتن حضرت موسى كاظم علیه السالم روانه گشتم ؛ و سرانجام او را در مكتب خانه 

 . یافتم ، كه نشسته بود و مدادى در دست داشت
خداوند متعال در روز اءزل از تمامى ! اى عیسى : فتاد، اظهار داشت چون چشم آن كودك معصوم بر من ا

پیغمبران و خالیق ، بر نبّوت محّمد بن عبدالّله صلى اهللا علیه و آله ؛ و نیز خالفت و جانشینى اهل بیت عصمت و 
 .طهارت علیهم السالم عهد و میثاق گرفته است ؛ و همگان نسبت به آن وفادار و ثابت هستند

عّده اى از افراد، ایمانشان حقیقت و واقعّیت ندارد، بلكه ایمان آن ها عاریه و ظاهرى است ، كه ابوالخّطاب  ولیكن
 .نیز از جمله همین افراد مى باشد

چون از آن كودك ، چنین سخنى عظیم را شنیدم ، خصوصًا كه از نّیت و قصد درونى من آگاه : عیسى شلمقانى گوید
 : ؛ و آن حضرت را در آغوش گرفته و پیشانى او را بوسیدم و اظهار داشتمبود، بسیار خوشحال شدم 

 .ذّریه رسول الّله صلوات الّله علیهم ، بعضى از بعضى ارث مى برند و همگان یكى مى باشند
و پس از آن ، نزد امام صادق علیه السالم بازگشتم و جریان را برایش بازگو كردم ؛ و افزودم بر این كه همانا او 



 . حّجت خدا و خلیفه بر حّق رسول الّله صلى اهللا علیه و آله است
كه او را مشاهده  -چنانچه هر مطلب و سؤالى كه داشتى ، از این فرزندم : سپس امام صادق علیه السالم فرمود

 (9).سؤال مى كردى ، تو را پاسخ كافى و كامل مى داد -نمودى 

 آفرینش مافوق تصّور

 : مرحوم شیخ مفیدرحمة الّله علیه آورده است
همانا خداوند متعال دو جهان مرتبط با یكدیگر آفریده است ، كه یكى از آن : امام موسى بن جعفر علیه السالم فرمود

 .ا و دیگرى ُسفلى مى باشدها ُعلی
و آفرینش تشكیالتى هر دو جهان را در انسان ایجاد نموده است ؛ همان طور كه این جهان را كروى شكل آفریده 

است ، همچنین سر انسان را نیز چون گنبد، كروى شكل قرار داده و موهاى سر انسان به منزله ستارگان ؛ و 
راى تنّفس او را چون شمال و جنوب ؛ و دو گوش انسان را چون مشرق چشمانش او همانند خورشید و ماه ؛ و مج

 . و مغرب قرار داده است
همچنین چشم بر هم زدن انسان ، مانند جرّقه و برق ، سخن و كالم او مانند رعد و صداى آسمانى ، راه رفتن او 

 . همچون حركت ستارگان سّیاره است
ستارگان ؛ و خواب انسان مانند هبوط آن ها؛ و نیز مرگ او همانند همچنین نشست و نگاه انسان همانند إ شراف 

 .فناء و نابودى آن ستارگان خواهد بود
روده به تعداد  30ساعت شبانه روز، و درون او  24فقره و مهره استخوانى همانند  24خداوند كریم در پشت انسان 

 ه مقدار حّد اكثر حمل او در شكم مادر آفریده استعضو ب 12روزهاى ماه قرار داده است ؛ و بدن او را متشّكل از 
. 

 :و درون انسان چهار نوع آب وجود دارد كه عبارتند از
 .آب شور در چشمانش تا در گرما و سرما محفوظ و سالم بماند

 .آب تلخ در گوش هایش تا جلوگیرى از ورود حشرات باشد
 .مصون و سالم نگه داردآب َمنى در صلب و كمرش تا او را از فساد و دیگر عوارض 

 .آب صاف در دهان و زبانش تا كمك در جهات مختلف دهان و درون باشد
 .و به همین جهت هنگامى كه حضرت آدم علیه السالم لب به سخن گشود، شهادت به یگانگى خداوند سبحان داد

هاى مختلف مى بیند؛ و همچنین خداوند حكیم انسان را از نفس و جسم و روح آفرید، كه به وسیله نفس ، خواب 
گوناگون قرار مى گیرد، كه در نهایت به خاك باز مى گردد؛ و روح تا زمانى   جسمش مورد انواع بالها و امراض 

 (10).كه جسم بر روى زمین باشد، با او است و پس از آن جدا خواهد شد

 واقعه اى حیرت انگیز در شش سالگى

 :صفوان بن مهران حكایت كند
 . روزى امام جعفر صادق علیه السالم دستور داد، شترى را كه همیشه بر آن سوار مى شد، آماده كنم

حسن موسى بن جعفر علیه السالم كه در سنین همین كه شتر را آماده كردم و جلوى منزل آوردم ، حضرت ابوال
شش سالگى بود، با عجله و شتاب از منزل خارج شد و در حالى كه یك روپوش ایمنى روى شانه هاى خود انداخته 

 .بود، كنار شتر آمد و بر آن سوار شد و با سرعت حركت كرد
اگر موالیم ، حضرت صادق : خود گفتم  خواستم مانع حركت او شوم ؛ ولى نتوانستم و از نظرم ناپدید گشت ، با

 . سؤال نماید كه فرزندش موسى و نیز شتر چه شد؟ چه بگویم
مّدت كوتاهى در این افكار غوطه ور بودم ، كه ناگهان متوّجه شدم شتر جلوى منزل حضرت ، روى زمین قرار 

الم از آن فرود آمد و سریع گرفت و از تمام بدنش عرق سرازیر بود، آن گاه حضرت موسى بن جعفر علیهما الس
 .وارد منزل شد

ُجل : موالیت فرمود! اى صفوان : در همین حال ، خادم امام صادق علیه السالم از منزل بیرون آمد و اظهار داشت 
 .و پالس شتر را بردار و آن را در جایگاه خودش ِبَبر

ر شدن بر شتر منصرف شده باشد، همین طور كه الحمدلّله ، امیدوارم امام صادق علیه السالم از سوا: با خود گفتم 
ناراحت نباش ، مقصود این بود كه ! اى صفوان : با خود مى اندیشیدم ناگهان موالیم از منزل بیرون آمد و فرمود

 آیا مى دانى او در این مّدت كوتاه كجا رفت ؟: شتر براى فرزندم موسى آماده شود؛ و سپس افزود



 . ند به خداى یكتا، هیچ نمى دانم و خبر ندارمسوگ: در جواب اظهار داشتم 
همانا مسیرى را كه ذوالقرنین در مّدت زمانى طوالنى پیمود، فرزندم موسى آن را در زمانى كوتاه طى : فرمود

  كرد؛ و بلكه چندین برابر آن را در همین مّدت كوتاه پیمود و سالم مرا به تمام دوستان و شیعیانمان رسانید و سپس 
 .ت نمود؛ و هم اكنون چنانچه مایل هستى ، نزد او برو تا تمام جریان را برایت تعریف نمایدمراجع

بعد از آن داخل منزل رفتم و چون خدمت حضرت موسى كاظم علیه السالم وارد شدم ، دیدم حضرت نشسته و 
، وقتى متوّجه من شد  مقدارى میوه تازه كه میوه آن فصل نبود و مشابه آن هم یافت نمى شد، جلویش قرار داشت

 :فرمود
اگر موالیم امام صادق علیه السالم از فرزندش جویا شود، : هنگامى كه سوار شتر شدم ، با خود گفتى ! اى صفوان 

 چه پاسخ دهم ؟
و خواستى مانع حركت من شوى ؛ لیكن نتوانستى و در همان افكار سرگردان بودى ، كه بازگشتم و از شتر پائین 

 :الحمدلّله ، و سپس پدرم از منزل بیرون شد و فرمود: هنگام تو با خود گفتى آمدم ؛ و آن 
ناراحت مباش ، آیا فهمیدى فرزندم موسى در این زمان كوتاه كجا رفت و برگشت ؛ و تو گفتى نمى ! اى صفوان 

 . دانم
قرنین در آن زمان طوالنى فرزندم موسى در این زمان كوتاه چند برابر آنچه را كه ذوال: بعد از آن ، پدرم فرمود

 .پیموده بود، پیمود، و اگر مایل هستى وارد شو تا فرزندم تو را در جریان امر قرار دهد
این میوه هائى كه ! اى موالى من : گفتم   با شنیدن این سخنان حیرت انگیز به سجده افتادم و سپس : صفوان گوید

ن ها نیست ، آیا این میوه ها فقط مخصوص شما مى باشد، در حضور شما است ، از كجا آمده ، چون اال ن فصل آ
 یا من هم مى توانم از آن ها استفاده كنم ؟

 .به منزل مراجعت كن ، سهم تو نیز فرستاده خواهد شد: فرمود
چون به منزل آمدم و نماز ظهر و عصر را خواندم حضرت طبقى از آن میوه ها را برایم فرستاد و : صفوان افزود

تو دوست و شیعه ما هستى و در خوراكى هاى ما سهیم : موالیت سالم مى رساند و مى فرماید: ت آورنده گف
 (11).خواهى بود

 دو جریان بسیار عظیم و خواندنى

 :م شیخ حّر عاملى و راوندى و دیگران بزرگان آورده اندمرحو
كه بزرگ ترین  -پس از آن كه امام جعفر صادق علیه السالم به شهادت رسید، یكى از فرزندانش به نام عبدالّله 

 .اّدعاى امامت كرد -فرزند حضرت بود 
زلش جمع كنند؛ و سپس شخصى را به امام موسى كاظم علیه السالم دستور داد تا مقدار زیادى هیزم وسط حیاط من

 .دنبال برادرش عبدالّله فرستاد تا او را نزد حضرت احضار نماید
 .چون عبدالّله وارد شد، دید كه جمعى از اصحاب و شیعیان سرشناس نیز در آن مجلس حضور دارند

زم ها را آتش بزنند؛ و با و چون عبدالّله كنار برادر خود امام كاظم علیه السالم نشست ، حضرت دستور داد تا هی
 .سوختن هیزم ها، آتش زیادى تهیه گردید

تمامى افراد حاضر در مجلس ، در حیرت و تعّجب فرو رفته بودند و از یكدیگر مى پرسیدند كه چرا امام موسى 
 .كاظم علیه السالم چنین كارى را در آن محّل و مجلس انجام مى دهد

و آمد و در وسط آتش نشست ؛ و با افراد حاضر مشغول صحبت و آن گاه حضرت از جاى خود برخاست و جل
 .مذاكره گردید

پس از گذشت ساعتى بلند شد و لباس هاى خود را تكان داد و آمد در جایگاه اّولیه خود نشست و به برادرش عبدالّله 
یفه هستى ، بلند شو و اگر گمان دارى بر این كه تو بعد از پدرت امام جعفر صادق علیه السالم امام و خل: فرمود

 .همانند من در میان آتش بنشین 
دگرگون شد و بدون آن كه پاسخى   عبدالّله چون چنان صحنه اى را دید و چنین سخنى را شنید، رنگ چهره اش 

 (12).دهد با ناراحتى برخاست و مجلس را ترك كرد
 :همچنین داود رّقى حكایت كند

از عرض سالم در كنارى نشستم ،   روزى به محضر مبارك امام جعفر صادق علیه السالم شرفیاب شدم و پس 
  وا، لباس هاى خویش سپس فرزندش حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر علیهما السالم وارد شد و از شّدت سردى ه

 .را به دور خود پیچیده بود
در چه ! اى فرزندم  :همین كه امام موسى كاظم علیه السالم نزد پدر آمد، امام صادق علیه السالم اظهار داشت 



 حالتى هستى ؟
رى انگور من اشتهاى مقدا! اى پدر: در سایه رحمت و پناه خداوند متعال هستم ، و بعد از آن اظهار نمود: پاسخ داد

 و انار دارم ؟
چگونه حضرت در این فصل زمستان و سرماى شدید اشتها و میل به تناول این : من با خود گفتم : داود رّقى گوید

خداوند متعال بر هر چیز و هر كارى : نوع میوه ها را دارد، ولى حضرت از افكار درونى من آگاه شد و فرمود
 .قدرت دارد

 بلند شو و برو داخل حیاط منزل ببین چه خبر است ؛ و در باغ چه مى بینى ؟! وداى دا: و سپس به من فرمود
پس ، از جاى خود برخاستم و به طرف حیاط حركت كردم ، همین كه وارد حیاط شدم ، با حالت تعّجب دیدم درخت 

 . انگور و انار پر از میوه است
اكنون به اسرار و علوم اهل بیت : با خود گفتم  با دیدن این صحنه شگرف ، بر اعتقاد و ایمانم افزوده شد؛ و

 .عصمت و طهارت علیهم السالم آگاه گشتم و اعتقادم كامل گردید
سپس مقدارى از انگور و تعدادى انار چیدم و چون وارد اتاق شدم حضرت موسى كاظم علیه السالم آن ها را از 

 : من گرفت و شروع به تناول نمود؛ و در ضمن اظهار داشت
 (13). از فضل پروردگار است ، كه ما خانواده عصمت و طهارت را بر آن اختصاص داده و گرامى داشته است این

 نجات شخصى سرگردان از اهالى طالقان

 :نویسان حكایت كرده اند از تاریخ بعضى 
شنیده ام كه گفته اى از  : روزى هارون الّرشید شخصى را به نام علّى بن صالح طالقانى احضار كرد و به او گفت

 !كشور چین به وسیله َاْبر سفر كرده اى و به دیار خود، طالقان رفته اى ؟
 . بلى ، صحیح است: علّى بن صالح طالقانى پاسخ داد

 . سرگذشت خود را باید براى ما بازگو كنى ، كه چگونه و در چه وضعّیتى بوده است: ن اظهار داشت هارو
در آن هنگامى كه قصد سفر به دیار خود كردم ، سوار بر كشتى شدم ، در مسیر راه طوفان شدیدى : طالقانى گفت 

كى از تخته هاى كشتى توانستم خود را از ُرخ داد؛ و كشتى در امواج دریا متالشى و غرق گردید و من با استفاده ی
 . غرق شدن نجات دهم

ولى مّدت سه روز بدون آن كه غذائى خورده باشم در بین امواج خروشان دریا قرار داشتم تا باال خره امواج دریا 
 . مرا به ساحل رساند و نجات یافتم

 . ت ها خوابیدمهمین كه نگاه كردم ، درخت ها و رودهائى را دیدم ، كنار یكى از درخ
در عالم خواب صداى هولناكى را شنیدم ، پس وحشت زده از خواب بیدار شدم و دیدم كه دو حیوان شكل اسب در 

 .حال نزاع و زد و خورد بودند
هنگامى كه متوّجه من شدند، سریع وارد دریا گشتند، در همین اثناء، پرنده عظیم الجّثه اى را دیدم كه جلوى غارى 

 . یكى فرود آمد؛ و چون خواستم نزدیك آن پرنده بروم ، متوّجه من شد و پرواز كرد و رفتدر همان نزد
سپس نزدیك آن غار رفتم و صداى تسبیح و اذكار و تالوت قرآن از درون آن شنیدم ، وقتى نزدیك تر رفتم شخصى 

 .بیا داخل غار: از درون غار مرا با اسم و نسب صدا نمود؛ و اظهار داشت 
 :داخل آن غار رفتم و سالم كردم ، مردى قوى و تنومند را دیدم كه جواب سالم داد و فرمود پس وقتى

 . جریان تو چنین و چنان است و تمام داستان و ماوقع را برایم بازگو نمود! اى علّى بن صالح طالقانى 
ا از جریان من آگاه ساخته برایم بگو كه چه كسى تو ر! تو را به خدا سوگند: و چون سخن وى پایان یافت ، گفتم 

 است ؟
خداوندى كه عاِلم به غیب است ؛ و تمام وقایع و امور به خواست او انجام مى پذیرد؛ و : در جواب اظهار نمود

تو گرسته و خسته هستى ، در همین لحظه زمزمه اى نمود، كه متوّجه آن نشدم ، فقط دیدم كه : سپس فرمود
 .اه حوله اى حاضرت گردیدبالفاصله مقدارى غذا و آب به همر

از این طعام میل كن ، كه خداوند متعال آن را براى تو فرستاده است ، پس مشغول خوردن شدم ، : بعد از آن فرمود
 . و غذائى لذیذتر و گواراتر از آن ندیده بودم

 آیا مایل هستى كه به دیار خود باز گردى ؟: سپس آن شخص دو ركعت نماز به جاى آورد و فرمود
 !من كجا و دیار من كجا؟: عرضه داشتم 

الّساعة ، )) : در همین لحظه دعائى را خواند؛ و دست مبارك خود را به سمت آسمان بلند نمود و اظهار داشت
 سالم علیك ، یا ولّى الّله و حّجته)) : پس ناگهان ابرى پدیدار شد و آن شخص را مخاطب قرار داد و گفت ((الّساعة 



!)). 
 .((علیك الّسالم و رحمة الّله و بركاتة ، اءّیتها الّسحابة السامعة المطیعة )) :اسخ دادو آن شخص پ
 قصد چه منطقه اى را دارى ؟: و سپس فرمود

 . به سمت طالقان مى روم: ابر پاسخ داد
دست  ناگهان ابر فرود آمد؛ و آن شخص  به اذن خداوند متعال كنار ما، بر زمین فرود آى ، پس : آن شخص فرمود

 .مرا گرفت و بر روى آن ابر نشانید
پیش از آن كه ابر پرواز نماید، آن شخص را به خداوند یكتا و به پیغمبر اكرم و اهل بیت عصمت و طهارت 

 صلوات الّله علیهم سوگند دادم ، كه خود را معّرفى نماید؛ و نام خود را بگوید؟
ت ظاهرى یا حّجت باطنى رها و خالى نمى گذارد؛ و من خداوند متعال هیچگاه زمین خود را از حّج: پس فرمود

 . حّجت ظاهرى خداوند مّنان هستم ، من موسى بن جعفر مى باشم
 . در همین حال من متذّكر امامت و والیت آن حضرت شدم

 .سپس ابر پرواز كرد و پس از گذشت لحظاتى كوتاه مرا در طالقان در خیابان و محّله خودمان پیاده كرد
پس از آن كه هارون الّرشید داستان را به طور مشروح شنید، دستور داد تا شخص : ر ادامه حكایت افزودراوى د

 (14).طالقانى را به قتل رسانند، تا مبادا دیگران بشنوند

 معرفت همسر خانم كبوتر

 :علّى بن ابوحمزه ثمالى حكایت نماید
روزى یكى از دوستان حضرت ابوالحسن امام موسى كاظم علیه السالم به دیدار آن حضرت آمد؛ و حضرتش را به 

 .میهمانى در منزل خود دعوت كرد
 .حركت كرد تا به منزل او رسید  امام علیه السالم دعوت دوست خود را پذیرفت و به همراه آن شخص 

 .همین كه حضرت وارد منزل شد، میزبان تختى را مهّیا نمود و امام كاظم علیه السالم بر آن تخت جلوس فرمود
چون صاحب منزل به دنبال آوردن غذا رفت ، حضرت متوّجه شد كه یك جفت كبوتر زیر تخت در حال بازى و 

 .معاشقه با یكدیگر مى باشند
ب منزل با ظرف غذا نزد حضرن وارد شد، امام علیه السالم در حال خنده و تبّسم مشاهده كرد، از روى وقتى صاح

 این خنده و تبّسم براى چیست ؟! یاابن رسول الّله : تعّجب اظهار داشت 
براى این یك جفت كبوترى است ، كه زیر تخت مشغول شوخى و بازى هستند، كبوتر نر به همسر : حضرت فرمود

بر روى زمین موجودى ! قسم به خداوند یكتا! من ، اى عروس زیباى من   اى انیس و مونس : مى گوید خود
 . محبوبتر و زیباتر از تو نزد من نیست ؛ مگر این شخصّیتى كه روى تخت نشسته است

 آیا شما زبان حیوانات و سخن كبوتران را هم مى فهمید؟: صاحب منزل با تعّجب عرضه داشت 
بلى ، ما اهل بیت رسالت ، سخن حیوانات و پرندگان را مى دانیم ؛ و بلكه تمام علوم اّولین : ه السالم فرمودامام علی

 (15). و آخرین به ما داده شده است

 !زنده شدن گاو

 :حكایت كند - كه یكى از راویان حدیث و از اصحاب امام موسى كاظم علیه السالم مى باشد  - علّى بن مغیره 
روزى در ِمنى و عرفات بودیم كه امام موسى كاظم علیه السالم در مسیر راه به زنى برخورد كرد، كه مشغول 

 .و گریان بودندگریه و زارى بود؛ و نیز كودكان خردسالش در اطراف ا
 امام كاظم علیه السالم به طور ناشناس نزدیك رفت و عّلت گریه آنها را جویا شد؟

من داراى فرزندانى خردسال هستم ؛ و تنها سرمایه زندگى براى امرار معاش ما ! اى بنده خدا: زن اظهار داشت 
 . له امرار معاش نداریمیك گاو بود كه ساعتى قبل مرد؛ به همین جهت ، گریان هستم چون دیگر وسی

 دوست دارى آن را زنده كنم ؟: حضرت فرمود
 . بلى: زن عرضه داشت 

پس حضرت كنارى رفت و دو ركعت نماز خواند و دست خود را به سوى آسمان باال برد و لبهاى مبارك خود را 
 .حركت داد و زمزمه اى نود، كه من نفهمیدم چه دعائى را خواند

 .السالم از جاى بر خاست و به سمت گاو مرده آمد و با پاى مبارك خود بر پهلوى گاو زد پس از آن ، امام علیه
 ناگهان گاو زنده گردید و بلند شد و سر پا ایستاد،



این شخص ، عیسى بن مریم : سراسیمه كنان فریاد كشید -كه زنده شده است  -همین كه زن چشمش به گاو افتاد 
 . است

الم داد و فریاد آن زن را شنید، سریع حركت نمود و خود را در بین جمعّیت پنهان كرد، و چون امام كاظم علیه الس
 (16).تا كسى آن حضرت را نشناسد

 نشانه هائى از امامت

 :صیر روایت كندابوب
فدایت گردم ، امام چگونه : روزى به محضر مبارك امام موسى كاظم علیه السالم وارد شدم و عرضه داشتم 

 شناخته مى شود و نشانه هاى امامت چیست ؟
 :امات نشانه ها و عالمتهاى بسیارى دارد: حضرت فرمود

 .امام صادق علیه السالم یكى آن بود كه پدرم انجام داد جریان بینا شدن ابوبصیر توّسط 
و از طرف خداوند متعال به وسیله حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله منصوب و معّرفى شود، همانطور كه امام 

 .علّى علیه السالم را نصب نمود
و دیگر آن كه آنچه از او در هر موضوعى سئوال كنند، جواب آن را بداند و بتواند پاسخ دهد، و با مردم از هر 

 .ه و نژادى و صاحب هر لغتى كه باشند، سخن گویدقبیل
 .هم اكنون نشانه اى از آن را مشاهده و مالحظه خواهى نمود! اى ابوبصیر: سپس افزود

آن گاه لحظاتى گذشت ، ناگهان شخصى از اهالى خراسان وارد شد و با زبان عربى با حضرت سخن گفت ؛ ولى 
 .با آن خراسانى صحبت مى فرمودامام علیه السالم به فارسى و زبان محّلى 

من با شما به زبان عربى سخن مى گویم ؛ لیكن شما به ! یا ابن رسول الّله : مرد خراسانى با حالت تعّجب گفت 
 !زبان فارسى صحبت مى فرمائى ؟

ن اگر ما نتوانیم به زبان فارسى و محّلى با شما سخن گوئیم ؛ پس چه مزّیت و فضیلتى بر دیگرا: حضرت فرمود
 . داریم

امام به تمام لغات انسانها آشنا است ، و نیز زبان ! اى ابوبصیر: پس از آن ، حضرت به من خطاب نمود و فرمود
 (17). تمام حیوانات را مى فهمد و با آنها سخن مى گوید؛ و كسى كه داراى این مزایا و اوصاف نباشد، امام نیست

 پرش نان و بلعیدن شیر

حكایت  -یكى از دوستان و اصحاب امام موسى كاظم علیه السالم كه وزیر هارون الّرشید نیز بود  -علّى بن یقطین 
 :كند

امام موسى كاظم علیه السالم را براى صرف طعام دعوت  روزى هارون الّرشید بعضى از نزدیكان خود و همچنین
كرد؛ و یكى از افراد خود را دستور داد تا بر سر سفره كارى كند كه حضرت موسى كاظم علیه السالم شرمنده و 

 .خجل شود
حضرت به همراه یكى از خادمان خود تشریف آورد و در جایگاه خود جلوس فرمود، پس از لحظاتى سفره پهن و 

 .ها چیده و آماده شد و حاضران مشغول خوردن غذا شدندغذا
و خادم حضرت نیز كنار حضرتش قرار گرفته بود، مشغول خوردن شد و چون مى خواست نانى بردارد با سحر و 

 .جادوئى كه شده بود، نان پرواز مى كرد و تمام حاضران مى خندیدند و در ضمن حضرت را مسخره مى كردند
كار تكرار شد، حضرت به عكس شیرى كه بر یكى از پرده ها بود خطاب نمود و اظهار داشت چون چند مرتبه این 

 .دشمن خدا را برگیر! اى شیر خدا: 
حمله اى نمود و آن شخص ساحر و   ناگهان آن عكس تجّسم یافت و شیرى بزرگ و غضبناك گردید؛ و سپس 

 .جادوگر را بلعید
صحنه اى هولناك ، از ترس و وحشت بیهوش گشته و روى زمین افتادند  تمامى افراد در آن مجلس ، با دیدن چنین

 . و شیر به حالت اّولّیه خود برگشت
پس از گذشت ساعتى كه حاضران بهوش آمدند، هارون الّرشید به حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم عرضه 

 .شیر آن مرد را بازگرداند تو را سوگند مى دهم به حّقى كه بر گردنت دارم ، تقاضا نمائى كه: داشت 
اگر عصاى پیغمبر خدا، حضرت موسى علیه السالم آنچه را كه در حضور فرعون بلعید، : حضرت فرمود

 (18).بازگردانید، این شیر هم آن شخص را باز مى گرداند



 احتجاج و غلبه بر رقیب

روزى مهدى عّباسى با حضور بعضى از علماء : مرحوم طبرسى در كتاب شریف خود به نام احتجاج آورده است 
كه یكى از علماء برجسته دربار به حساب مى آمد، جلسه اى تشكیل داد؛ و  -اهل سّنت و از آن جمله ابویوسف 

 .سن امام موسى كاظم علیه السالم را نیز در آن جلسه دعوت كردحضرت ابوالح
امام كاظم علیه السالم پس از ورود، از ابویوسف مطلبى را پرسید؛ ولى او نتوانست جواب سئوال حضرت را 

 .بدهد
 پس از آن ، خطاب به حضرت كرده و اجازه گرفت تا سئوالى را مطرح كند؟

 . ل هستى سؤ ال و مطرح كنآنچه مای: امام علیه السالم فرمود
 درباره حاجى كه در حال احرام باشد، آیا شرعًا مى تواند از سایه بان استفاده كند؟: ابویوسف پرسید
 چنانچه خیمه اى را نصب كند و داخل آن رود، چه حكمى دارد؟: پرسید. خیر، صحیح نیست : حضرت فرمود

 . در آن اشكالى نیست: فرمود
 !ن دو وجود دارد؟چه فرقى بین آ: پرسید

 درباره زن حایض چه مى گوئى ، آیا نمازهاى خود را باید قضا كند یا خیر؟: حضرت فرمود
 .خیر: جواب داد

 آیا روزه هاى خود را باید قضا نماید؟: فرمود
 . بلى: گفت 

 چه فرقى بین نماز و روزه مى باشد؟: فرمود
 . در شریعت اسالم حكم آن چنین وارد شده است: گفت 

 . درباره احكام شخص حاجى در حال احرام نیز چنان وارد شده است: مام موسى كاظم علیه السالم فرمودا
 : در این لحظه مهدى عّباسى خطاب به ابویوسف كرد و گفت

 !چه كردى ؟ كارى كه نتوانستى انجام دهى ؟! اى ابویوسف 
 (19).ستدالل از پاى درآوردمرا با یك ا -او یعنى ؛ امام كاظم علیه السالم : ابویوسف گفت 

 مسافر آشنا همراه پاسخ

 :دو نفر از شیعیان امام موسى كاظم علیه السالم حكایت كنند
ل و اجناس ، به همراه چند نامه كه مسائلى در آنها از حضرت سئوال شده بود، علّى بن یقطین روزى مقدارى اموا

 : تحویل ما داد و گفت
دو مركب سوارى تهّیه نمائید و این نامه ها و اموال را به مدینه ببرید و تحویل حضرت موسى بن جعفر علیهما 

 .السالم دهید؛ و جواب نامه ها را دریافت كنید و بیاورید
مواظب باشید كسى از این راز آگاه نشود و در طول مسیر كامال با احتیاط حركت كنید، كه مبادا : دو سپس افزو

 .خطرى متوّجه شما شود
به كوفه آمدیم و دو شتر خریدارى كردیم و زاد و توشه اى تهّیه كرده و با آن اموال سوار شترها : آن دو نفر گویند

 . حركت نمودیمشدیم و از راه بصره به سوى مدینه منّوره 
رسیدیم ، در آن جا فرود آمدیم و  -كه منزلگاه مسافرین بود  -در مسیر راه بین كوفه و بصره به كاروان سرائى 

بارها را پائین آوردیم ، علوفه جلوى شترها ریختیم و در گوشه اى كنار بارها نشستیم تا پس از استراحت ، غذا 
 . بخوریم

ان شد؛ و بسمت ما آمد، چون نزدیك ما رسید، متّوجه شدیم كه او حضرت در همین بین سوارى از دور نمای
 .ابوالحسن ، امام موسى كاظم علیه السالم مى باشد

 . لذا جهت احترام به آن حضرت ، از جاى خود برخاستیم و سالم نمودیم
این : ویل ما داد و فرمودامام علیه السالم پس از آن كه جواب سالم ما را داد، با دست مبارك خود نوشته اى را تح

 .جواب مسئله هاى شما است ؛ و از همین جا بازگردید
زاد و توشه ما پایان  ! یا ابن رسول الّله: سپس آنچه مربوط به حضرت بود تقدیم حضرتش كردیم و عرضه داشتیم 

علیه و آله را  یافته است ، اجازه فرمائید وارد مدینه شویم و ضمن این كه زیارت قبر حضرت رسول صلى اهللا
 انجام دهیم ، زاد و توشه اى نیز براى بازگشت تهّیه نمائیم ؟

 آنچه آذوقه برایتان باقى مانده است ، بیاورید؟: حضرت فرمود



: پس باقى مانده آذوقه ها را جلوى حضرت نهادیم ، حضرت با دست پربركت خود آنها را زیر و رو كرد و فرمود
 (20).د و در آینده به زیارت قبر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نائل خواهید شداینها شما را تا كوفه مى رسان

 جزاى بد گمانى بشوهر؛ و النگوى عروس در دریا

 :ه حكایت كندسلیمان بن عبدالّل
 . روزى با عّده اى به منزل حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم وارد شدیم و در حضور آن حضرت نشستیم

 .پس از لحظاتى ، زنى را كه صورتش به عقب برگشته بود، آوردند و از حضرت خواستند كه او را معالجه نماید
نى زن و دست چپ را پشت سر او نهاد و سر و صورت امام كاظم علیه السالم دست راست مبارك خود را بر پیشا

 .او را به حالت طبیعى برگرداند؛ و زن سالم شد
 . مواظب باش بعد از این مرتكب چنین خالفى نشوى: سپس حضرت زن را مخاطب قرار داد و فرمود

كه دجار این عقاب شده این زن چه كار خالفى را انجام داده ، ! یا ابن رسول الّله : افراد در مجلس سئوال كردند
 است ؟

 .نباید راز او فاش گردد، مگر آن كه خودش مطرح كند: امام علیه السالم فرمود
 هنگامى كه از زن سئوال شد كه چه عملى انجام داده بودى ؟

شوهرم غیر از من همسر دیگرى دارد و هر دو در یك منزل هستیم ، در حالى كه هووى من پشت سرم : گفت 
من بلند شدم تا نماز بخوانم ؛ شوهرم حركت كرد و رفت ، من گمان كردم پیش آن همسرش رفته است ، نشسته بود، 

 . پس صورت خود را برگرداندم تا ببینم چه مى كنند، هوویم را تنها دیدم و شوهرم حضور نداشت
ست مبارك موالیم ، آن و چون چنین گمان خالفى را نسبت به شوهرم انجام دادم ، به آن مصیبت گرفتار شدم و به د

 (21). عقاب برطرف شد و توبه كردم
 :همچنین به نقل از اسحق بن عّمار آورده اند
سوى بصره رهسپار بود، من نیز همراه ایشان در كشتى سوار بودم ،  هنگامى كه امام موسى كاظم علیه السالم به

پس چون نزدیك شهر مداین رسیدیم موج عظیمى دریا را فراگرفت و پشت سر ما كشتى دیگرى بود كه در آن 
 .جمعّیتى ، عروسى را به منزل شوهرش مى بردند

 چه خبر است ؟: ناگهان فریادى به گوش رسید، حضرت فرمود
 صداها و فریادها براى چیست ؟ این سر و

در آن كشتى ، دخترى را به عنوان عروس به منزل شوهرش مى برند، عروس كنار كشتى رفته و خواسته : گفتند
 . كه دستهایش را بشوید، ناگهان یكى از النگوهایش داخل آب دریا افتاده است

 .برداشتن النگو باشندكشتى را متوّقف نمائید و ملوان و خدمه آماده كمك و : حضرت فرمود
ملوان ها سریع پائین روند  :فرمود  پس از آن ، حضرت به دیواره كشتى تكیه داد و دعائى را زمزمه نمود و سپس 

 .و النگو را بردارند
 .در همان حال متوّجه شدیم كه آب فروكش كرده و النگو روى زمین آشكار است : اسحاق گوید

ا بردارید و به صاحبش عروس تحویل دهید؛ و بگوئید كه خداوند متعال را حمد النگو ر: بعد از آن ، حضرت افزود
 .و سپاس گوید

فدایت گردم ، اگر ممكن است دعائى : و چون مقدارى حركت كردیم و از آن محّل گذشتیم به حضرت عرض كردم 
 را كه خواندى ، به من تعلیم فرما؟

ط بر آن كه آن دعا را به كسى كه اهلّیت ندارد، نیاموزى مگر به بلى ، ممكن است ؛ مشرو: امام علیه السالم فرمود
 (22). شیعیانى كه مورد اعتماد باشند؛ و سپس حضرت آن دعا را امال نمود و من نوشتم

 

 

 

 

 



 احضار نامه از كوفه و صندوق مخفى

 :علّى بن احمد بّزار حكایت كند
در دهه سّوم ماه مبارك رمضان در مسجد كوفه مشغول عبادت بودم ، ناگهان شخصى نامه اى را كه ُمهر شده بود 

م موسى كاظم علیه این نامه را حضرت ابوالحسن ، اما: و به اندازه چهار انگشت بیشتر نبود، به دستم داد و گفت 
 . السالم برایت فرستاده است

 :همین كه نامه را گشودم ، در آن چنین مرقوم فرموده بود
وقتى این نوشته را خواندى ، نامه اى كه ضمیمه آن است ، براى خود در جائى امن . به نام خداوند بخشنده مهربان 

 . ایمو مناسب نگه دار و مواظب آن باش تا زمانى كه آن را طلب نم
كه  -پس نامه را برداشتم و روانه منزل شدم ؛ و یك راست به طرف صندوقخانه رفتم و نامه را در صندوقچه اى 

قرار دادم و درب آن را قفل كردم و كسى غیر از خودم از پنهان كردن آن  -مخصوص اشیاء قیمتى و نفیس بود 
 . اّطالعى نداشت

ازم مّكه معّظمه گردیدم ؛ و در ضمن برنامه هایم به محضر شریف امام چون هنگام مراسم حّج فرا رسید، من نیز ع
 . كاظم علیه السالم شرفیاب شدم

 با آن نامه اى كه تو را بر محافظت آن دستور دادم ، چه كردى ؟! اى علّى: حضرت فرمود
یمتى در صندوقچه اى فدایت گردم ، نامه را در صندوقخانه منزلم ، به همراه دیگر وسائل و اشیاء ق: عرض كردم 

 . قرار داده ام و درب آن را قفل زده ام و كسى غیر از خودم به آن آگاهى ندارد و كلید آن را نیز همراه آورده ام
 چنانچه نامه را ببینى مى شناسى ؟: امام علیه السالم فرمود

 . بلى: گفتم 
این : ود بود، برداشت و به من داد و فرمودپس سّجاده و جانماز خود را بلند نمود و نامه اى را كه زیر آن موج

 . همان نامه است ، بگیر و مواظب آن باش
 .وقتى نامه را گرفتم دیدم ، همان نامه اى است كه حضرت در مسجد كوفه برایم فرستاده بود

من بوده  چه كسى از آن اّطالع داشته ، با این كه كلید قفل صندوق همراه: لذا بسیار تعّجب كردم و با خود گفتم 
 !است ؟

 !(23)چگونه و به چه وسیله اى نامه همراه حضرت مى باشد، با این كه به كوفه نیامده است ؟

 صرانىآشنائى به كتابهاى آسمانى و هدایت ن

 :حكایت نماید -به نام یعقوب بن جعفر  - یكى از اصحاب امام موسى كاظم علیه السالم 
من از دیارى دور دست : روزى در محضر مبارك آن حضرت بودم ، كه مردى نصرانى وارد شد و اظهار داشت 

 . ، با تحّمل سختى ها و مشّقت آمده ام
خواسته ام تا مرا به بهترین و كاملترین ادیان راهنمائى نموده ؛  نزدیك سى سال است ، كه از خداوند: وسپس افزود

 .و نیز به برترین بندگان هدایتم فرماید
تا آن كه شبى در خواب شخصى را دیدم ، كه بیان اوصاف و فضایل مردى را در حوالى شهر دمشق مى كرد؛ پس 

گمشده : م ، پس از صحبتهاى مفّصل ، گفت چون از خواب بیدار شدم رهسپار دمشق گشتم ؛ و چون آن مرد را یافت
است ؛ و چون وارد یثرب شوى از شخصّیتى به عنوان موسى بن جعفر علیهما السالم  - شهر مدینه  - تو در یثرب 

 سئوال كن كه منزلش كجاست ؟
 .و چون او را یافتى به مقصود خویش خواهى رسید

 . و اكنون به محضر شما آمده ام
ى در حالى جریان را تعریف مى كرد، كه ایستاده و بر عصاى خود تكیه زده بود؛ و در مرد نصران: راوى گوید

 . اگر اجازه بفرمائى دست به سینه بنشینم: پایان اظهار داشت 
 . اجازه نشستن دارى ولى بدون دست به سینه ، بلكه آزاد و راحت باش: امام علیه السالم اظهار داشت 

 ما را به من معّرفى نمود سالم رساند، آیا جواب سالم او را نمى دهى ؟آن مردى كه ش: پس نشست و گفت 
خداوند او را هدایت فرماید؛ تا زمانى كه به دین اسالم نگرویده باشد جواب سالم : امام كاظم علیه السالم فرمود

 .ندارد
نذرین فیها یفرق كّل اءمر حكیم ، حم و الكتاب المبین إ ّنا اءنزلناه فى لیلة مباركة إ ّنا كّنا م: نصرانى سئوال كرد

 تفسیرش چیست ؟



اّما حم مقصود محّمد صلى اهللا علیه و آله مى باشد، در كتابى كه بر هود علیه السالم نازل شده ، : حضرت فرمود
 موجود است ؛ و اّما الكتاب المبین امیر المؤمنین علّى علیه السالم مى باشد؛ و اّما لیلة مباركة حضرت فاطمه سالم

الّله علیها است ؛ و اّما فیها یفرق كّل اءمر حكیم یعنى ؛ خیر كثیر از فاطمه سالم الّله علیها خارج مى شود، كه همه 
 .آنها حكیم خواهند بود

اسم مادر حضرت مریم سالم الّله علیها : سپس امام كاظم صلوات الّله علیه نصرانى را مخاطب قرار داد و فرمود
وح حضرت عیسى علیه السالم دراو دمیده شد؟ و در چه روزى ، و چه زمانى به دنیا چیست ؟ و در چه روزى ر

 آمد؟
 . نمى دانم: نصرانى گفت 

وهیبة ))بود، كه در زبان عرب به معناى  ((مرث))نام مادر حضرت مریم سالم الّله علیها : امام علیه السالم فرمود
كه خداوند این روز را گرامى داشت ؛ و نیز پیغمبر اسالم است ؛ و در روز جمعه هنگام زوال ظهر آبستن شد،  ((

 .صلى اهللا علیه و آله آن را به عنوان عید بزرگ مسلین معّرفى نمود
 .و حضرت عیسى علیه السالم قبل از ظهر، روز سه شنبه ، در كنار رود فرات به دنیا آمد

 زبان سریانى و عربى چه بوده است ؟ اسم مادر من به: سپس نصرانى پس از مطالبى ، به حضرت عرضه داشت 
 . نام مادرت عنقالّیة ؛ ونام جّده ات ُعنقورة ؛ ونام پدرت عبدالمسیح بوده است: حضرت فرمود
 صحیح و درست بیان نمودى ، اكنون به فرما كه اسم جّدم چه بوده است ؟: نصرانى گفت 

 .م او را غافلگیر كرده و به شهادتش رساندندنام جّدت جبرئیل بود، كه عّده اى از لشكریان شا: حضرت فرمود
 اسم من چه مى باشد؛ و اكنون چه نامى را برایم انتخاب مى نمائى ؟: نصرانى این بار سئوال كرد
 . نام تو عبدالّصلیب است ، كه نام عبدالّله را برایت بر گزیده ام: امام كاظم علیه السالم فرمود

ت ؛ و شهادتین را به طور كامل و مشروح بر زبان جارى نمود؛ وصلیبى را در این هنگام نصرانى اسالم را پذیرف
دستور بفرمائید كه صدقات و مبّرات خود را به چه كسى : كه به گردن آویزان كرده بود در آورد؛ و اظهار داشت 

 . به پردازم
نى بسر مى برد، بروید و مّدتى قبل یك نفر از نصارى آمد و مسلمان شد كه در رفاه و نعمت فراوا: حضرت فرمود

 .با هم زدگى نمائید
من یكى از ثروتمندان بزرگ و معروف هستم و اموال گوناگون ! یا ابن رسول الّله : شخص تازه مسلمان گفت 

 . بسیارى را در دیار خود رها كرده ام ، اكنون هر دستورى را صادر فرمائى آماده انجام آن هستم
 م او را موعظه و راهنمائى نمود، كه یكى از مسلمانان خوب و متدّین قرار گرفتدر پایان امام كاظم علیه السال

(24). 

 جبران خسارت ملخها

 :كه در حدود نود سال عمر داشت ، حكایت كند -د قرطى پیرمردى كهن سال به نام عیسى فرزند محّم
ُاّم ))در سالى از سالها داخل زمین كشاورزى خود خربزه و خیار كشت كرده بودم ؛ و كنار زمین چاهى به نام 

 . قرار داشت ((عظام 
ردند، كه بیش همین كه كشت جوانه زد و رشد كرد، ناگهان ملخهاى بسیارى هجوم آوردند و تمامى زراعت نابود ك

 . از صد و بیست دینار بر من خسات وارد شد، بسیار ناراحت و افسرده خاطر گشتم
روزى گوشه اى در همان زمین كشاورزى نشسته بودم ، ناگهان چشمم افتاد به جمال نورانى و مبارك حضرت 

 . موسى بن جعفر علیهما السالم ، به احترام آن حضرت از بر خاستم
 حالت چطور است ؟ و در چه وضعّیتى هستى ؟: گرفت و سالم كرد و سپس فرمودحضرت بر من سبقت 

 .ملخها حمله كردند و تمامى زراعت و سرمایه مرا نابود ساختند: عرض كردم 
 چه مقدار خسارت وارد شده است ؟: فرمود
 . صد و بیست دینار، غیر از آنچه زحمت كشیده ام: گفتم 

 به تو داده شود، قانع هستى ؟ اگر یك صد و پنجاه دینار: فرمود
 .دعا فرمائید تا خداوند بركت عنایت نماید: عرض كردم 

 .پس از آن ، امام موسى كاظم علیه السالم دعائى را زمزمه نمود و آنگاه حركت كرد و رفت 
یش از وقتى امام موسى كاظم علیه السالم خداحافظى كرد و رفت ، من مشغول كشاورزى و آبیارى زمین شدم ؛ و ب

 آنچه امیدوار بودم ، خداوند متعال به بركت دعاى حضرت ، عطا نمود، كه بیش از دههزار دینار به دست آوردم
(25). 



 شناخت دینار گمشده

 :إ ربلى و دیگر بزرگان رضوان الّله علیهم به نقل از اصبغ بن موسى آورده اند مرحوم
كه مقدارى سّكه  -روزى به قصد زیارت ، امام موسى كاظم علیه السالم حركت كردم ، یكى از آشنایان كیسه اى 

 . تحویل من داد تا با مقدار وجهى كه از خود داشتم ، تحویل حضرت دهم -درون آن بود 
كه وارد مدینه منّوره شدم ، خود را شستشو دادم ؛ و نیز سّكه هائى را كه همراه داشتم شستم و با مشگ و  همین

عدد بود، لذا یكى از خودم بر آنها افزودم ؛ و  99عطر خوشبو نمودم ؛ و چون سّكه هاى دوستم را شمارش كردم ، 
 . سپس شبانه محضر مبارك آن حضرت شرفیاب شدم

فدایت گردم ، هدیه اى تقدیم : تم و صحبتهائى با حضرت انجام گرفت ، در نهایت عرض كردم چون مقدارى نشس
 .حضورتان مى كنم ، امید وارم قبول فرمائید

 .آنچه هست ، بیاور: امام علیه السالم اظهار داشت 
نیز  -ما است كه از شیعیان و از دوستان ش -فالنى : سّكه هاى خود را تقدیم حضرت كردم و سپس عرضه داشتم 

 . كیسه اى را براى شما فرستاده است
 . آن را هم بیاور، پس كیسه دوستم را نیز تحویل امام علیه السالم دادم: حضرت فرمود

حضرت كیسه را گرفت و آن را باز نمود و سّكه ها را روى زمین ریخت ؛ و با دست مبارك خود آنها را پخش 
 :یسه انداخته بودم تا صد عدد كامل شود برداشت ، و به من داد و فرمودكرد و سپس آن سّكه خودم را كه درون ك

  .(26)عدد درست بوده است 99فالنى سّكه ها را با وزن براى ما فرستاده است ، نه با عدد و همان 

 معرفت نجات بخش انسان است

 :بسیارى از بزرگان در كتابهاى خود آورده اند
 . شخصى به نام حسن بن عبدالّله ، فردى زاهد و عابد بود و مورد توّجه عاّم و خاّص قرار داشت

حضرت او را دید روزى وارد مسجد شد، امام موسى كاظم علیه السالم نیز در مسجد حضور داشت ، همین كه 
 .نزد من بیا: فرمود

حالتى كه در تو هست ، آن  !اى ابوعلّى: چون حسن بن عبد الّله خدمت امام علیه السالم آمد، حضرت به او فرمود
را بسیار دوست دارم و مرا شادمان كرده است و تنها نقص تو آن ست كه شناخت و معرفت ندارى ، الزم است آن 

 . را جستجو كنى و بیابى
 فدایت گردم ، معرفت چیست و چگونه به دست مى آید؟! یاابن رسول الّله : حسن اظهار داشت 

 . برو نسبت به مسائل دین فقیه شو و اهل حدیث باش: فرمود
 حسن توضیح خواست كه از چه كسى معرفت بیاموزم ؟

ى ، آن را نزد من آور تا از فقهاء و دانشمندان اهل مدینه بیاموز، و چون مطلبى را فراگرفت: حضرت فرمود
 . راهنمائیت كنم

حسن بن عبدالّله حركت نمود و مسائلى را از علماء فراگرفت و نزد حضرت باز گشت ، وقتى حضرت چنین 
 . برو معرفت را فراگیر و آن را بشناس: حالتى را از او دید، فرمود

لسالم در مزرعه اش بود، حسن با حضرت این حركت چند بار تكرار شد، تا آن كه روزى امام موسى كاظم علیه ا
فرداى قیامت در پیشگاه خداوند بر علیه تو شكایت مى كنم ، مگر آن كه مرا بر شناسائى : مالقات كرد و گفت 

 حقیقت معرفت ، هدایت و راهنمائى كنى ؟
علیه السالم است ؛ و سپس اّولین امام و خلیفه رسول الّله امیرالمؤمنین علّى : بعد از آن ، امام علیه السالم فرمود

). صلوات الّله و سالمه علیهم (امام حسن ، امام حسین ، امام علّى ابن الحسین ، امام محّمد باقر، امام جعفر صادق 
 امام امروز كیست ؟! یا ابن رسوال الّله : حسن گفت 

 . من امام و حّجت خدا هستم: حضرت فرمود
 آن استدالل كنم ؟آیا دلیل و نشانه اى دارى كه با : گفت 

 .حركت كن و به سوى من بیا: نزد آن درخت برو، و بگو كه موسى بن جعفر مى گوید: فرمود
به خداوند قسم ، چون نزدیك درخت آمدم ؛ و پیام حضرت را رساندم ، دیدم زمین شكافت و درخت به : حسن گوید

: امام علیه السالم به درخت اشاره نمودسوى حضرت حركت كرد تا آن كه جلوى آن بزرگوار آمد و ایستاد، سپس 
  .(27)برگرد، پس آن درخت برگشت



 برخورد متفاوت با افراد

 :محّدثین و موّرخین حكایت كرده اند
موسى بن جعفر علیهما السالم در حالى كه سوار بر االغى بود، وارد دربار خلیفه شد و دربان با عّزت روزى امام 

و احترام با حضرت برخورد كرد، به طورى كه تمام افراد حاضر نیز احترام شایانى از آن حضرت به جاى 
 .آوردند

چرا مردم نسبت به این : گفت  - لعزیز نام داشتكه عبدا -به آن دربان  - به نام نفیع انصارى  -یكى از افراد مخالف 
 . مرد این همه احترام و تكریم مى كنند، تصمیم دارم او را رسوا و شرمسار كنم

از تصمیم خود منصرف شو؛ چون این افراد از خانواده اى هستند كه همیشه جواب مناسب همراه : عبدالعزیز گفت 
 .مانددارند، آن وقت یك عمر در ننگ و عار خواهى 

با این حال همین كه امام كاظم علیه السالم از نزد خلیفه بیرون آمد، نفیع انصارى افسار االغ حضرت را گرفت و 
 تو كیستى ؟: پرسید

 !این چه سئوالى است ، كه مطرح مى كنى ؟: امام علیه السالم فرمود
زند اسماعیل ذبیح الّله ، و فرزند ابراهیم چنانچه نسب مرا بخواهى ، من فرزند محّمد حبیب الّله ، فر: و سپس افزود

 . خلیل الّله هستم
و اگر از شهر و دیار من سئوال مى كنى ، شهر من همان جائى است كه خداوند بر تو و بر همه مسلمین واجب 

 .گردانیده است كه براى انجام مناسك حّج به آن جا روند
گند به خدا، دوستان من نسبت به تو و هم كیشانت ناخورسند و اگر از جهت خانواده و قبیله ام جویا هستى ؛ پس سو

هم كیشان ما را از قریش جدا گردان و ما نمى : مى باشند تا جائى كه به حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله گفتند
 . خواهیم با آنها زندگى كنیم

یم كه خداوند متعال دستور داده و چنانچه از جهت شهرت و مقام مرا مى طلبى ؛ ما همان خانواده و اهل بیتى هست
 .در هر نماز واجب ، یادى از ما شود ((الّلهّم صّل علّى محّمد و آل محّمد)) : است كه با این جمالت

 پس بدان ، كه ما آل واهل بیت محّمد رسول الّله صلى اهللا علیه و آله هستیم ، اكنون االغ را رها كن: و آنگاه فرمود
. 

 .(28)االغ را رها كرد؛ و با ذّلت و خوارى تمام ، خود را عقب كشاندپس نفیع انصارى افسار 

 برخورد با دشمن دوست نما

 :فضل بن ربیع حكایت كند
همین اال ن باید این حجازى بعنى : الت غضب ، شمشیر به دست بر من وارد شد و گفت روزى هارون الّرشید با ح

 . ؛ حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم را در هر حالتى كه هست ، امانش ندهى و او را این جا حاضر كنى
خرما  پس من به سوى محّل سكونت حضرت حركت كردم تا آن كه به خانه اى كه با حصیر و شاخه هاى درخت

 اجازه ورود بر موالیت را مى خواهم ؟: درست شده بود، رسیدم ؛ غالم سیاهى در آن جا حضور داشت ، گفتم 
موالى من حاجب و دربان و وزیر ندارد، بیا داخل ، چون وارد منزل شدم ، پس از عرض سالم ، گفتم : غالم گفت 

 . هارون الّرشید شما را طلب كرده است: 
 !مرا با هارون چه كار است ؟: لسالم فرمودامام كاظم علیه ا

 آیا با آن همه نعمت كفایت نمى كند؟
تبعّیت : اگر جّدم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نفرموده بود: و پس از آن ، با سرعت حركت نمود و اظهار داشت 

 . از سلطان در حالت تقّیه واجب است ، هرگز نمى آمدم
 .آماده عقوبت و شكنجه هارون باشید، چون كه بسیار غضبناك بود! ه یا ابن رسول الّل: عرضه داشتم 

همراه من كسى است كه مالك تمام دنیا و آخرت است ، و هارون الّرشید امروز نمى تواند كمترین : حضرت فرمود
 . آسیبى را به من وارد نماید، انشاءالّله تعالى

 . انید و زمزمه اى كرد كه من متوّجه آن نشدمو سپس دست مبارك خود را اطراف سر خود سه مرتبه چرخ
سپس حركت كردیم و همین كه جلوى داراال ماره رسیدیم حضرت بیرون ایستاد ومن بر هارون الّرشید وارد شدم ، 

آیا پسر عمویم را آوردى : دیدم همانند مادر بّچه مرده ناراحت و سرگردان است ؛ و چون چشمش بر من افتاد گفت 
 ؟

 . بلى: گفتم 



 آسیبى كه به او نرسانده اى ؟: اظهار داشت 
 .خیر: گفتم 
 .وارد شود: بگو: گفت 

چون حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم وارد شد، هارون از جاى خود حركت كرد و به استقبال حضرت رفت 
 .و او را در آغوش گرفت و با یكدیگر معانقه كردند
آمدى ؛ و آن گاه حضرت را با احترام   خوش ! اى پسر عمو: ت سپس هارون الّرشید به حضرت خطاب كرد و گف

 چه شده است كه با ما قطع رابطه كرده اى ؛ و به مالقات ما نمى آئى ؟: و تكریم كنار خود نشانید و اظهار داشت 
 . چون ریاست و نعمت تو فراوان گشته است و عالقه مند به دنیا گشته اى: امام علیه السالم فرمود

آماده كنند؛ و سپس آن هدایا را تحویل   آن ، هارون دستور داد تا هدایاى متعّدد و ارزشمندى براى حضرتش پس از 
 .امام كاظم علیه السالم داد

اگر نمى خواستم به جوانان بنى هاشم در امر ازدواجشان كمك كنم تا نسل آنها افزایش یابد، این : حضرت فرمود
 . حركت نمود و رفت  هدایا را نمى پذیرفتم ؛ و سپس 

چون حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم از دربار خلیفه خارج شد و : فضل بن ربیع در ادامه این حكایت افزود
كردى ؛ و   تو تصمیم تعذیب و جسارت داشتى ، ولى اكنون هدایائى گرانبها تقدیمش : رفت ، به هارون الّرشید گفتم 

 ش گردید؟نیز با عّزت و احترام راهى منزل خوی
همین كه تو را به دنبال او فرستادم ، چند نفر ناشناس و مسّلح بر من وارد : هارون الّرشید در جواب اظهار داشت 

چنانچه آسیبى به موسى بن جعفر علیهما السالم برسانى ، تمام كاخ و اهل آن را نابود مى : شدند و همگى گفتند
 . برخورد نمائى گردانیم ؛ پس سعى كن با او به نیكى و احسان

چگونه : پس از گذشت چند صباحى خدمت امام موسى كاظم علیه السالم رفتم و عرضه داشتم : فضل بن ربیع گوید
 شّر هارون الّرشید را از خودت دفع و برطرف نمودى ؛ و به حمد الّله هیچ آسیبى به شما نرسید؟

منین ، علّى بن ابى طالب علیه السالم را خواندم و دعاى جّدم حضرت امیرالمؤ: امام علیه السالم در جواب فرمود
 .(29)خداوند مرا كفایت نمود

 نابودى یا كمك و كار با ظلمه

 :حكایت كند -دوستان امام موسى كاظم علیه السالم است  كه یكى از اصحاب و - صفوان جّمال 
كه در دستگاه  - روزى در محضر مبارك آن حضرت بودم ، كه یكى از مؤمنین به نام زیاد بن مروان عبدى

 .به مجلس آن حضرت وارد شد - حكومت بنى العّباس همكارى داشت 
 ها همكارى و هماهنگى در كارها دارید؟آیا با آن: امام كاظم علیه السالم به او خطاب كرد و فرمود

 ! آرى ، اى موال و سرورم: زیاد گفت 
 !چرا چنین مى كنى ؟: امام علیه السالم فرمود

من مردى آبرودار و آبرومندم ، و نیز عائله مند مى باشم ؛ و مال و ثروتى هم ندارم كه تاءمین ! اى سرورم : گفت 
 . معاش و زندگى كنم

به خداى یكتا سوگند، چنانچه از آسمان به زمین بیفتم و قطعه قطعه گردم و گوشتهاى بدنم ! داى زیا: حضرت فرمود
 . را پرندگان جدا كنند، این برایم بهتر است تا آن كه با این این ظالمان همكارى و معاشرت داشته باشم

 ارى نمود؟پس در چه صورتى مى توان با آنها همك! یا ابن رسول الّله : پرسیدم : صفوان گوید
در صورتى مى توان كنار آنها بود و با آنها همكارى نمود كه براى نجات مؤمنى یا آزادى : امام علیه السالم فرمود

 .اسیرى باشد، كه در چنگال آنها گرفتار باشد
 . و در غیر این صورت ، خداوند متعال به كمك دهندكاِن ظالمان وعده عذاب دردناك داده است

پس مواظب باش ، كه خداوند متعال شاهد و ناظر همه حاالت و همه كارها : م علیه السالم افزودبعد از آن ، اما
 .(30)است ؛ و آنچه را كه اراده نماید، انجام مى دهد

 مرگ گریه كننده قبل از مریض

 : مرحوم راوندى رحمة الّله علیه در كتاب شریف خود آورده است
 :یكى از فرزندان حضرت ابوالحسن ، امام موسى بن جعفر علیهما السالم ، به نام حسن بن موسى گوید

دوستان و آشنایان خانواده اش و بعضى از . عمویم محّمد بن جعفر سخت مریض شد و در بستر مرگ قرار گرفت 



، اطراف بسترش حضور یافته بودند؛ و از آن جمله برادرش ، اسحاق بن جعفر بود كه بسیار بى طاقتى مى كرد و 
 . مى گریست

در همین بین ، پدرم ، امام موسى كاظم علیه السالم وارد شد و در گوشه اى از اتاق نزدیك بستر برادرش ، محّمد 
ز دلجوئى افراد، لحظاتى به چهره مریض و دیگر حاضران نگریست و سپس بن جعفر جلوس فرمود؛ و پس ا
 . برخاست و از اتاق خارج گشت

اهل منزل شما را سرزنش مى كنند، : من نیز همراه آن حضرت حركت كردم و در بین راه به وى گفتم : حسن گوید
 ا تنها رها مى كنى و مى روى ؟كه برادرت با این حالت در سكرات مرگ قرار گرفته است و آن وقت شما او ر

آن كه گریه مى كرد و بسیار اظهار ناراحتى مى نمود، قبل از مریض مى ! اى حسن : امام علیه السالم فرمود
 .میرد؛ و مریض خوب خواهد شد و در عزاى برادرش ، اسحاق ناراحتى و گریه خواهد نمود

ر خوب و سالم شد و برادرش ، اسحاق سخت پس از گذشت یكى دو روز، عمویم محّمد بن جعف: حسن افزود
 . مریض گردید و در بستر مرگ قرار گرفت

 .بستگان و آشنایان گرد بستر او جمع شده و مى گریستند و از آن جمله برادرش محّمد بود
و در نهایت طبق فرمایش امام علیه السالم اسحاق در چنگال مرگ قرار گرفت و از دنیا ررحلت نمود؛ و برادرش 

 .ّمد در ماتم و عزاى او گریه مى كردمح
 .(31)و در حقیقت پیش گوئى امام موسى كاظم علیه السالم صحیح و درست در آمد

 انواع درد دندان و درمان آن

 :رحوم كلینى رحمة الّله علیه ، به نقل یكى از راویان حدیث و اصحاب امام موسى كاظم علیه السالم حكایت كندم
روزى در محضر شریف آن حضرت بودم كه آن بزرگوار پیرامون ناراحتى لّثه ها و انواع درد دندان و داروى آن 

لى باشد، چند دانه گندم را پوست مى كنى ، سپس آنها چنانچه دندانت خورده شده و توخا: مطالبى بیان فرمود، اینكه 
را خیسانده و عصاره آنها را مى گیرى و چند قطره از آن عصاره را داخل آن دندانى كه سوراخ شده است و درد 

 .مى كند، مى چكانى 
كار را انجام  و آنگاه پنبه اى را به آن آغشته مى نمائى و درون همان دندان قرار مى دهى و به مّدت سه شب این

 . خواهى داد تا ان شاءالّله درد آن برطرف گردد، ضمن آن كه باید بر پشت بخوابى
ولى اگر دندان خوردگى ندارد و فقط باد در آن افتاده است ، باید به مّدت سه شب ، دو یا سه قطره از همان عصاره 

 .ن شاءالّله به اذن خداوند بهبودى حاصل شودگندم را داخل گوشى كه سمت آن دندان دردناك قرار دارد بچكانى تا ا
 :همچنین امام موسى كاظم درباره ناراحتى دهان و خونریزى لّثه ها و فشار خون فرمود

یك عدد حنظله هندوانه ابوجهل كه تازه زرد شده باشد، پیدا مى كنى و آن را در قالب ِگل قرار مى دهى و سپس 
 . ن آن را به آرامى مى تراشىگوشه اش از آن را سوراخ و با چاقو درو

پس از آن ، مقدارى سركه خرمائى كه زیاد ترش باشد با آن مخلوط كرده و روى آتش مى گذارى تا خوب بجوشد و 
 .مانند شیره گردد

به محض این كه سرد شد، به اندازه یك انگشت از آن را برداشته و داخل دهان و لثه ها را خوب به وسیله آن 
 . سپس با سركه مضمضه مى نمائىماساژ داده ؛ و 

 .(32)و این روش را چندین مرتبه انجام مى دهى تا ان شاءالّله ناراحتى لثه ها و دهان برطرف گردد

 ن ؛ و فرق سادات هاشمى و عّباسىمناظره با هارو

 :(33)مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید و دیگر بزرگان در كتابهاى مختلف حكایت كرده اند
 :بن جعفر علیهما السالم در جمع بعضى از اصحاب خاّص، فرمود حضرت ابو الحسن ، امام موسى

روزى هارون الّرشید مرا احضار كرد و چون بر او وارد شدم سالم كردم ، وى پس از آن كه جواب سالم مرا داد؛ 
 !آیا ممكن است دو خلیفه از مردم مالیات دریافت نمایند؟: گفت 
ما، مبادا سخن بى محتواى دشمنان ما را بپذیرى ، اگر صالح مى مواظب باش و تقواى الهى را رعایت ن: گفتم 

 ! دانى حدیثى از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بخوانم
 . مانعى نیست: هارون گفت 
همانا چنانچه بدن : پدرم از پدران بزرگوارش ، از جّدم رسول خدا صلوات الّله علیهم نقل فرمود: اظهار داشتم 

اس پیدا كنند، تحریك و آرامش به وجود مى آورد؛ بنابر این دستت را در دست من قرار ده ؛ خویشان با یكدیگر تم



دیگر وحشتى نداشته باش ، راست گفتى و : و سپس جلو رفتم و هارون دست مرا گرفت و كنار خود نشانید و گفت 
، اكنون سئوال هایى را نیز جّدت راست گفته است ، سكون و آرامش پبدا كردم و دوستى تو در دلم جاى گرفت 

مطرح مى كنم كه كسى پاسخ آن ها را نمى داند، چنانچه جواب صحیحى دادى ، تو را آزاد مى گذارم و پس از این 
 . ، سخن هیچ كسى را بر علیه تو اهمّیت نمى دهم

 . آنچه مى خواهى سئوال كن ، اگر در امان بودم پاسخ مى گویم: گفتم 
 .راست گفتى و جواب از روى تقّیه نبود در امان خواهى بودچناچه : هارون اظهار داشت 

به چه دلیلى شما بر ما ترجیح داده شده اید؛ و بر ما برترى دارید؟ و حال آن كه ما و شما از نسل : و سپس گفت 
 .عبدالمّطلب هستیم و پسر عمو خواهیم بود

ر و مادر بوده اند؛ ولى عّباس ، مادرش غیر از به جهت آن است كه عبدالّله و ابو طالب از یك پد: در پاسخ گفتم 
 .مادر آن دو نفر بود و فقط از جهت پدر یكى هستند

چگونه به خود اجازه مى دهید كه مردم شما را پسران حضرت رسول بنى الّرسول نامند و حال آن كه : سپس گفت 
در به اجداد خود منسوب مى شود و مادر شماها فرزندان علّى بن ابى طالب علیه السالم هستید و انسان از ناحیه پ

 نقشى ندارد؟
چنانچه رسول الّله صلى اهللا علیه و آله زنده گردد و دختر تو را براى خود : در جواب هارون چنین اظهار داشتم 

 خواستگارى نماید، آیا قبول مى كنى ؟
 . بلى: پاسخ داد

 . ولى چنانچه از من خواستگارى نماید، نمى پذیرم: گفتم 
 چرا؟: ارون گفت ه

 . چون من توّسط او متوّلد شده ام ، لیكن تو از دیگرى به دنیا آمده اى: جواب دادم 
چگونه خود را ذّرّیه رسول الّله مى نامید؛ و حال آن كه ذرارى شخص به وسیله : پس از آن ، هارون الّرشید پرسید

 د؟مرد شناخته مى شود و شماها فرزندان دختر رسول الّله مى باشی
از او خواستم تا از جواب این سئوال مرا معذور دارد، ولى او نپذیرفت و اصرار ورزید تا پاسخ گویم ؛ و نیز 

شما فرزندان علّى ابن ابى طالب علیه السالم هستید؛ چرا خودتان را رئیس و رهبر مسلمین و ذرارى رسول : افزود
 !معّرفى مى كنید؟ - صلوات الّله علیه  -الّله 

به خدا پناه مى برم از شّر شیطان ، خداوند عیسى علیه السالم را از ذّرّیه حضرت ابراهیم و داود : گفتم  در جواب
 و موسى و سلیمان علیهم السالم معّرفى كرده است ، اكنون بگو كه عیسى كیست ؟

 . عیسى پدر نداشت: هارون پاسخ داد
 . ء علیهم السالم قرار گرفته استبنابر این از طریق مادرش ، مریم از ذرارى انبیا: گفتم 

 و همچنین ما نیز از طرف مادر ذّرّیه پیغمبر خدا مى باشیم ، آیا كفایت مى كنى یا بیفزایم ؟
 توضیح بیشترى بده ؟: گفت 
فقط پسران و : آن هنگامى كه رسول خدا صلوات الّله علیه خواست با نصارى مباهله نماید، اظهار داشت : گفتم 

ن باشیم و درباره یكدیگر نفرین نمائیم ؛ و تنها امام حسن ، حسین ، علّى و زهراء علیهم السالم را زنان و خودما
 . همراه برد؛ پس همانطور كه امام حسن و حسین را فرزند خود نامید، ما هم فرزند و ذّرّیه او هستیم

را مطرح نما كه برآورده خواهد  مشگالت و خواسته هاى خود: در پایان ، هارون الّرشید مرا تحسین كرد و گفت 
 .شد

 اّولین خواسته من این است كه اجازه دهى پسز عمویت به حرم جّدش ، كنار اهل عیالش باز گردد؟: گفتم 
 . بررسى كنیم: در جواب اظهار داشت 

 .(34)در ادامه روایت گفته شده است كه هارون دستور داد تا حضرت را نزد سندى بن شاهك محبوس نمایند

 ادرار كجا و گناه از كیست ؟

 : در كتابهاى مختلفى وارد شده است
در زمان امام جعفر صادق علیه  - كه رهبر و امام فرقه حنفى ها از اهل سّنت مى باشد  -در یكى از سالها ابوحنیفه 

السالم وارد مدینه طّیبه گردید و به قصد دیدار آن حضرت راهى منزلش شد؛ و در راهروى منزل حضرت به 
 . انتظار اجازه ورود، نشست

در شهر شما شخصى : زل امام علیه السالم بیرون آمد، ابوحنیفه از او پرسیددر همین بین ، كودك خردسالى از من
 غریب كجا مى تواند ادرار و دفع حاجت كند؟



كنار نهر آب ، زیر درختان میوه دار، كنار : كودك كنار دیوار نشست و بر آن دیوار تكیه زد و سپس اظهار نمود
قبله و پشت به قبله نباشد؛ و غیر از این موارد هر كجاى  دیوار مساجد، در مسیر و محّل عبور اشخاص ، رو به

 .دیگر باشد مانعى ندارد
 نام تو چیست ؟: چنین جوابى از آن كودك براى من تعّجب آور بود، پرسیدم : ابوحنیفه گوید

 . من موسى ، پسر جعفر، پسر محّمد، پسر علّى، پسر حسین پسر، علّى، پسر ابوطالب هستم: گفت 
 ه از چه كسى است و چگونه سرچشمه مى گیرد؟گنا: گفتم 

 :گناه و خطا یكى از این چند حالت را دارد: فرمود
یا از طرف خداوند باید باشد، كه صحیح و سزاوار نیست كه خداوند متعال سبب و باعث گناه بنده اش گردد؛ و 

 .سپس او را مورد عذاب قرار دهد
آن هم صحیح نیست چون كه قبیح است شریكى مانند خداوند، شریك  یا آن كه از طرف خداوند و بنده مى باشد، كه

 .ضعیف خود را بر انجام گناه عذاب كند
 . و یا آن كه گناه و خطا از خود انسان سر مى زند، كه حّق مطلب نیز همین است

سبت به بنده پس اگر خداوند عذاب نماید، حّق دارد؛ و اگر عفو نماید و ببخشد از روى فضل و كرم و محّبت او ن
 .(35)اش مى باشد

 ضرورت سبزى همراه غذا

 :شخصى به نام مّوفق مداینى گوید
 .جّد مرا جهت صرف ناهار دعوت نمود روزى حضرت ابوالحسن ، امام موسى بن جعفر علیهما السالم ،

چون موقع صرف غذا فرا رسید و سفره را پهن كردند، نشستیم كه غذا بخوریم ، حضرت متوّجه شد كه : جّدم گفت 
آیا نمى دانستى : سبزى خوردن سر سفره نیست ، دست از خوردن غذا كشید و به غالم و پیش خدمت خود فرمود

 .غذا نمى خورم ، سریع مقدارى سبزى بیاورسفره اى كه در آن سبزى نباشد 
غالم حضرت رفت و پس از لحظه اى مقدارى سبزى آورد و جلوى امام كاظم علیه السالم نهاد، و حضرت شروع 

 .(36)نمود غذاى خود را به همراه سبزى میل نماید

 برخورد با دشمن نادان

 : ابوالفرج اصفهانى در كتاب مقاتل الطالبّیین خود آورده است
روش و اخالق امام موسى كاظم علیه السالم چنین بود كه اگر كسى پشت سر حضرتش حرفى زشتى مى زد و 

 .حتى نمى كرد، بلكه هدیه اى برایش مى فرستادبدگوئى مى كرد، امام علیه السالم اظهار نارا
 :همچنین موّرخین در كتابهاى مختلفى آورده اند

یكى از فرزندان عمر بن خّطاب هرگاه امام كاظم علیه السالم را مالقات مى كرد، به امام علّى علیه السالم دشنام و 
و مرّتب دوستان و اطرافیان حضرت مى . ناسزا مى گفت و بدین شیوه حضرت را مورد آزار و اذّیت قرار مى داد

اجازه فرمائید تا او را مجازات و نابود كنیم ، و لیكن امام علیه السالم از این كار ! یا ابن رسول الّله : گفتند
  محّل كار این شخص : روزى حضرت از دوستان خود پرسید. جلوگیرى مى نمود؛ و مانع مجازات او مى گردید

 ؟كجاست ؟ و چه مى كند
حضرت سوار مركب  . در اطراف مدینه مزرعه اى دارد، روزها در آنجا مشغول كشاورزى است: عرضه داشتند

االغ خود شد و به سوى مزرعه آن شخص بد زبان ، رهسپار گشت ؛ و چون به مزرعه رسید، با االغ وارد 
 .زراعتها و محصول او گردید

عت ما را لگدمال نكن ؛ ولى حضرت به راه خود ادامه داد تا زرا: آن شخص با دیدن چنین صحنه اى ، فریاد كشید
نزدیك او رسید و سپس از االغ پیاده شد و كنارش نشست و با او مشغول شوخى و مزاح گردید؛ و بعد از آن 

 چقدر براى این زراعت هزینه كرده اى ؟: فرمود
 رزو و امید دارى كه بهره ببرى ؟براى درآمد و سود از آن ، چه مقدار آ: صد دینار، حضرت فرمود: گفت 

 چه مقدار آرزومندى ؟: پرسیدم : علم غیب نمى دانم ، حضرت فرمود: در پاسخ گفت 
درآمد زراعت هم مال : امام علیه السالم سیصد دینار به او داد و با مالطفت فرمود. دویست دینار: آن شخص گفت 

ّجب كرده ؛ و پیشانى حضرت را بوسید و از جسارتهاى ناگاه آن شخص با مشاهده چنین برخورد، تع. خودت باشد
 .گذشته خود عذرخواهى كرد



و چون شب هنگام نماز فرا رسید و مردم به مسجد آمدند، دیدند آن شخص پشت سر امام علیه السالم نماز جماعت 
 .مى خواند

شما پیشنهاد مى  حال این كار و روش صحیح بود، یا آنچه كه: پس از آن ، حضرت به دوستان خود فرمود
 !(37)دادید؟

 !در مقابل خدمت و محّبت ، خیانت و جنایت ؟

به  -امام موسى كاظم علیه السالم  روزى یحیى بن خالد برمكى ، براى یكى از برادرزادگان حضرت ابوالحسن ،
نام علّى بن اسماعیل ، كه امام علیه السالم با او ارتباط گرم و صمیمى داشت و به طور مرّتب او را به شیوه هاى 

 .مقدار زیادى اموال و هدایا فرستاد و او را به سوى خود فرا خواند -مختلف كمك مى فرمود 
كى شد، علّى بن اسماعیل را به حضور خود دعوت نمود؛ و چون همین كه حضرت متوّجه شیطنت یحیى برم

 شنیده ام قصد سفر دارى ؟ كجا مى روى ؟! اى برادرزاده : حضور یافت ، به او فرمود
 . قصد سفر به بغداد را دارم: گفت 

 به چه منظور به بغداد مى روى ؟: حضرت فرمود
من تمام قرض هاى  :رداخت آن ناتوانم ، حضرت فرمودبه جهت آن كه قرض بسیارى بر عهده دارم و از پ: گفت 

 . تو را پرداخت مى كنم و نیز هر مشكلى داشته باشى ، برطرف مى سازم
 . من براى مسافرت به بغداد ناچار هستم: علّى بن اسماعیل پیشنهاد حضرت را نپذیرفت و گفت 

كه فرزندان مرا یتیم نكنى ؛ و سپس   باش اكنون كه تصمیم رفتن به بغداد را دارى مواظب : حضرت اظهار نمود
 .دستور داد تا مقدار چهار هزار درهم و سیصد دینار به برادرزاده اش بدهند

او در : چون علّى بن اسماعیل بلند شد و رفت ، امام علیه السالم به افرادى كه در آن مجلس حضور داشتند، فرمود
 .یتیم مى گرداند قتل من سعایت و سخن چینى مى كند و فرزندانم را

فداى تو گردیم ، با این كه مى دانى او چنین جنایتى را مرتكب مى شود، چرا ! یاابن رسول الّله : افراد حاضر گفتند
 !این چنین با مالیمت با او سخن مى گفتى و در نهایت هم آن مقدار پول و درهم و دینار را به او عطا نمودى ؟

پدران بزرگوار خود نقل مى نمود، كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرموده  بلى ، ولیكن پدرم از: حضرت فرمود
چنانچه یكى از خویشاوندان قطع رحم نماید و تو سعى كنى كه خویشاوندیتان با گرمى و صمیمّیت برقرار : است 

 .باشد، خداوند متعال او را مجازات و عقاب مى نماید
د شد و نزد یحیى برمكى رفت ، یحیى برمكى نیز او را به حضور هارون و هنگامى كه علّى بن اسماعیل وارد بغدا

 .الّرشید برد
 .و هارون در رابطه با امام موسى كاظم علیه السالم مطالبى از علّى ابن اسماعیل پرسید

تا از تمام شهرها اموال بسیارى براى ابوالحسن ، موسى بن جعفر علیهما السالم مى آورند، : و او در جواب گفت 
حّدى كه چندین خانه در شهر مدینه خریدارى كرده است ؛ و نیز به تازگى باغ گران قیمتى را خریدارى و تهّیه 

 . نموده است
و آن قدر نزد هارون بر علیه آن حضرت سخن چینى كرد و ناروا گفت تا آن كه هارون الّرشید دستور جلب و 

 .زندانى شدن حضرت را صادر كرد
 .(38)وسى كاظم علیه السالم به دستور هارون الّرشید زندانى شد؛ و سپس مسموم و شهید گردیدو در نهایت امام م

 قبولى اعمال در رضایت ساربان

 :حّدثین حكایت كرده اندبسیارى از موّرخین و م
برود؛  -یعنى ؛ علّى بن یقطین  - روزى یكى از مؤمنین به نام ابراهیم جّمال خواست نزد وزیر هارون الّرشید 

 .ولیكن علّى بن یقطین از پذیرش و مالقات با ابراهیم امتناع ورزید
، عازم مدینه منّوره و مّكه معّظمه پس از آن ، اّیام ذى الحّجه فرا رسید و علّى بن یقطین جهت انجام مناسك حّج

 .گردید
هنگامى كه به مدینه رسید، خواست به زیارت و مالقات حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم علیه السالم شرفیاب 

شود، همین كه جلوى منزل حضرت رسید و اجازه ورود خواست ، امام علیه السالم از پذیرش و مالقات با او 
 .امتناع ورزید

 . م نیز علّى بن یقطین آمد و اجازه ورود خواست ؛ ولى حضرت باز هم نپذیرفتروز دّو



به موالیم بگو كه من از عالقه مندان مخلص شما هستم و این همه راه را براى زیارت : پس به غالم حضرت گفت 
 شما آمده ام ، گناه و خالف من چیست ، كه مرا نمى پذیرى ؟

یقطین را براى امام كاظم علیه السالم بازگو كرد، آن حضرت برایش چنین پیغام هنگامى كه غالم ، گفته علّى بن 
چون مالقات با ابراهیم جّمال شتر چران را نپذیرفتى ، و تو دل او را شكستى و ناامیدش كردى و او از تو : فرشتاد

 . آزرده خاطر بازگشت
اهد داد؛ مگر آن كه ابراهیم جّمال از تو راضى و و باید بدانى كه خداوند هم اعمال تو را مقبول درگاهش قرار نخو

 .خوشنود گردد
 در این موقعّیت چگونه ابراهیم را پیدا كنم ؟: به موالیم بگو: علّى بن یقطین به غالم گفت 

 .من در شهر مدینه هستم و او در شهر كوفه مى باشد
نها به قبرستان بقیع برو، آن جا شترى هنگامى كه شب فرا رسید، بدون آن كه كسى مّطلع شود، ت: و حضرت فرمود

 .آماده است ، سوار آن شو و به كوفه برو
علّى بن یقطین طبق فرمان حضرت ، شبانه وارد قبرستان بقیع شد و سوار بر شتر گردید و عازم كوفه شد؛ و در 

درب منزل را یك لحظه با طّىاال رض به شهر كوفه رسید و خود را جلوى درب منزل ابراهیم جّمال دید، پس 
 . كوبید و گفت ، من علّى بن یقطین هستم

 !علّى بن یقطین را با من چه كار است ؟ و براى چه این جا آمده است ؟: ابراهیم جّمال از درون خانه گفت 
موضوع بسیار مهّم است ، و آن قدر اصرار ورزید تا آن كه ابراهیم آمد و درب منزل را : علّى بن یقطین پاسخ داد

 .و علّى، وارد منزل شدگشود 
امام و موالیم ، حضرت موسى بن جعفر علیهما : همین كه علّى بن یقطین وارد منزل ابراهیم گشت ، اظهار داشت 

السالم از مالقات با من خوددارى نمود؛ مگر آن كه تو از من راضى شوى و مرا مورد عفو و بخشش خود قرار 
 . بدهى

رضایت خداوند نیز در خوشنودى تو است ، و : تو راضى باشد، علّى پاسخ دادخداوند از : ابراهیم ساربان گفت 
 :سپس افزود

 . اگر تو از من ناراحت نیستى و مى خواهى خوشحال برگردم ، باید پاى خود را بر صورت من بگذارى
پاى خود را روى و با اصرار فراوان ابراهیم تقاضاى او را پذیرفت ؛ و آن گاه علّى روى زمین خوابید و ابراهیم 

 . طرف دیگر صورتم را نیز پایمال كن : صورت او گذاشت ؛ سپس جانب دیگر صورتش بر خاك نهاد و گفت
خدایا، تو شاهد و گواه  : و چون ابراهیم پاى خود را بر صورت علّى بن یقطین نهاد، علّى به طور مكّرر مى گفت

 . باش
چون به مدینه رسید و جلوى منزل امام موسى كاظم علیه السالم پس از آن ، از حضور ابراهیم خداحافظى نمود و 

  .(39)آمد، حضرت او را پذیرفت و به درون منزل راه یافت

 آگاه راهنمائى شخصّیتى مسافر و

 :موّرخین شیعه و سّنى در كتاب هاى خود حكایت كرده اند
به قصد حّج خانه خدا، عازم مّكه معّظمه گردید، هنگامى كه به قادسّیه رسید جوانى را دید  149شقیق بلخى در سال 

 . كه تنها و بدون همراه به سوى مّكه رهسپار است ؛ ولى او را نشناخت
جوان از طایفه صوفّیه است ، كه از مردم كناره گیرى كرده تا او را نشناسند، من  این: با خود گفتم : شقیق گوید

 . وظیفه خود مى دانم كه او را هدایت و راهنمائى كنم
 :همین كه نزدیك آن جوان رفتم ، بدون این كه با او سخنى گفته باشم ، مرا مورد خطاب قرار داد و اظهار نمود

 (40).الظّن إ ثم   اجتنبوا كثیرا من الّظّن إ ّن بعض : ده است خداوند در قرآن فرمو! اى شقیق 
 .سوب مى شوداز گمان بد نسبت به یكدیگر دورى نمائید، كه بعضى از گمان ها، گناه مح: یعنى 

و سپس از چشم من ناپدید شد و دیگر او را ندیدم تا آن كه به محّل قاصبه رسیدم ؛ و دوباره چشمم بر آن جوان 
افتاد، در حالى كه مشغول نماز بود؛ و مشاهده كردم كه تمام اعضاء بدنش از خوف الهى مى لرزید و قطرات اشك 

 .از چشمانش سرازیر بود
ار خود عذرخواهى كنم ، چون نمازش پایان یافت و قبل از آن كه من حرفى بزنم ، این آیه نزد او رفتم تا از افك

 (41).و إ ّنى لغّفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثّم اهتدى : شریفه قرآن را تالوت نمود
همانا من آمرزنده ام آن كسانى را كه واقعا پشیمان شده و توبه كرده باشند و كردار ناپسندشان را با اعمال : یعنى 

 .نیك جبران نمایند



ا بعد از آن ، حضرت برخاست و به راه خود ادامه داد و رفت ، تا آن كه بار دیگر در محّلى به نام زماله ، او ر
 .كنار چاهى دیدم كه مى خواست با طناب و دلو آب بكشد؛ ولى دلو داخل چاه افتاد

پس دست دعا به سوى آسمان بلند نمود، ناگاه دیدم آب چاه باال آمد تا جائى كه با دست آب برداشت و وضوء گرفت 
چاه ریخت و قدرى و چهار ركعت نماز به جاى آورد؛ و سپس مشتى از ریگ هاى كنار چاه را برداشت و درون 

 .از آن آب آشامید
 قدرى از آنچه خداوند به شما روزى داده است به من هم عنایت فرما؟: جلو رفتم و گفتم 

نعمت هاى خداوند متعال در تمام حاالت در اختیار ما بوده و خواهد بود، سعى كن ! اى شقیق : اظهار داشت 
 . اشىبین و با معرفت ب  همیشه نسبت به پروردگارت خوش 

بعد از آن ، مقدارى از آن ها را به من عطا نمود؛ و چون تناول كردم همچون آرد و شكر بسیار : شقیق بلخى افزود
 . لذیذ و گوارا بود كه تاكنون به آن گوارائى و خوشبوئى ندیده بودم و تا مّدتى احساس گرسنگى و تشنگى نكردم

م تا به مّكه مكّرمه رسیدم و او را در جمع عّده اى از دوستان و بعد از آن ، دیگر آن شخصّیت عظیم القدر را ندید
اصحابش مشاهده كردم ، پس نزد بعضى از اشخاص كه احتماًال از دوستان او بود، رفتم و پرسیدم كه این جوان 

 كیست ؟
 . ابو ابراهیم ، عالم آل محّمد صلوات الّله علیهم است: پاسخ داد

 ت ؟ابو ابراهیم چه كسى اس: گفتم 
 .(42)او حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم مى باشد: جواب داد

 خبر از مرگ برادر جندب و اموال نزد همسرش

 :نام علّى فرزند ابوحمزه ثمالى حكایت نمایدیكى از اصحاب و راویان حدیث ، به 
روزى در خدمت حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم علیه السالم نشسته بودم ، كه شخصى از اهالى شهررى ، 

 . به نام جندب وارد شد و پس از سالم در گوشه اى روبروى حضرت نشست
 رت در چه وضعّیتى است ؟براد: امام علیه السالم پس از جواب سالم و احوال پرسى فرمود

 .الحمدلّله ، در حال صّحت و سالمتى بود و به شما سالم رسانید: جندب در پاسخ گفت 
 . خداوند به تو صبر عنایت كند، برادرت از دنیا رفته است: حضرت اظهار نمود

و صحیح و سالم من فداى شما گردم ، سیزده روز پیش نامه برادرم به دستم رسید؛ و ا! اى سرورم : عرض كردم 
 .بود

بلى ، مى دانم ؛ لكن او دو روز بعد از فرستادن نامه فوت كرد و قبل از آن كه بمیرد، به همسرش : حضرت فرمود
 .وصّیت نمود و اموالى را تحویل او داد كه هر وقت بازگشتى آن اموال را تحویل تو دهد

درت با مهربانى و عطوفت برخورد كن ؛ و پس مواظب باش ، هنگامى كه به منزل خود بازگشتى ، با زن برا
 .نسبت به او اظهار عالقه نما، تا آن اموال را تحویل تو دهد

بعد از گذشت دو سال كه جندب دو مرتبه به مدینه طّیبه جهت عزیمت به مّكه معّظمه : فرزند ابوحمزه ثمالى گوید
جویا شدم كه تا چه اندازه اى واقعّیت و صّحت آمده بود، جریان غیب گوئى امام موسى بن جعفر علیهما السالم را 

 داشت ؟
تمامى آنچه را كه موال و سرورم ، مطرح فرموده بود، صّحت داشت و هیچ ! سوگند به خدا: در پاسخ اظهار داشت 

  .(43)خالفى و نقصى در آن نبود

  

 

 دلسوزى شیر براى زایمان همسر

 :علّى بن ابوحمزه بطائنى حكایت كند
روزى حضرت موسى بن جعفر علیه السالم از شهر مدینه به سوى مزرعه اش خارج شد؛ حضرت سوار قاطر 

 . بود و من نیز سوار االغ شدم و حضرت را همراهى كردم
از شهر كه دور شدیم ، ناگهان نّره شیرى سر راه ما را گرفت ، من بسیار ترسیدم ، ولیكن شیر به سوى  مقدارى



 .حضرت نزدیك آمد و با حالت ذّلت و تضّرع مشغول همهمه اى شد
 .امام موسى كاظم علیه السالم ایستاد و شیر دست هاى خود را بلند كرده و بر شانه هاى قاطر قرار داد

 . این كه شیر قصد حمله دارد، براى جان آن حضرت وحشت كردم ؛ و سخت نگران شدممن به گمان 
پس از لحظاتى ، شیر دست هاى خود را بر زمین نهاد و آرام ایستاد و آن گاه حضرت روى مبارك خود را به 

 . سمت قبله نمود و دعائى را زمزمه نمود، ولیكن من چیزى از آن را متوّجه نشدم
 .همهمه اى كرد؛ و حضرت آمین فرمود پس از آن ، شیر

 .برو: و سپس امام علیه السالم به شیر اشاره نمود
: همین كه شیر رفت ، حضرت نیز به راه خود ادامه داد و چون از آن محّل دور شدیم ، به حضرت عرض كردم 

ترسیدم ؛ و از این  من بسیار براى جان شما و خودم! فدایت گردم ، شیر چه كارى داشت ؟! یاابن رسول الّله 
 . برخورد در تعّجب و حیرت هستم

فرا رسیده و درد سختى دچارش گشته   آن شیر، همسر باردارى داشت كه هنگام زایمانش : امام علیه السالم فرمود
 .بود

 . لذا نزد من آمده بود كه برایش دعا كنم تا به آسانى زایمان نماید و من هم در حّقش دعا كردم
خداوند هیچ دّرنده اى را بر تو و ذّرّیه و : برو، اظهار داشت : كه دعا به پایان رسید، به آن شیر گفتم و بعد از آن 

 (44). آمین: شیعیانت مسّلط نگرداند؛ و من گفتم 

 ارزش كار و كشاورزى

 :یكى از اصحاب و راویان حدیث ، به نام علّى فرزند ابوحمزه بطائنى حكایت كند
روزى از روزها جهت دیدار و مالقات حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم علیه السالم حركت كردم ، حضرت 

 .عرق از بدن مباركش سرازیر گشته بود را در زمین كشاورزى ، در حالتى یافتم كه مشغول كار و تالش بود و
من فداى شما گردم ، مردم كجا هستند تا مشاهده كنند، كه شما ! یاابن رسول الّله : بسیار تعّجب كردم و اظهار داشتم 

 . این چنین در این گرماى سوزان مشغول كار هستى و تالش و فّعالّیت مى نمائى
آن هائى كه از من بهتر و برتر بوده اند، به طور مرّتب ! اى علّى: امام علیه السالم لب به سخن گشود و فرمود

 .كوشش و تالش داشته اند و هر كدام به نوعى كار مى كرده اند
 منظور شما چه كسانى هستند؟: عرض كردم 

د، منظورم رسول الّله ، امیرالمؤمنین و دیگر پدرانم صلوات الّله علیهم اجمعین مى باشن: حضرت در پاسخ فرمود
 .مى كرده اند  كه با دست خود كار و تالش 

 :سپس امام موسى كاظم علیه السالم ضمن فرمایشات خود افزود
و این نوع كار و تالشى را كه من مشغول انجام آن هستم و تو مشاهده مى كنى ، پیامبران ُمرسل الهى و نیز 

 .آن تالش و امرار معاش مى كرده اندپیامبران غیر مرسل همه شان به آن اشتغال داشته اند و به وسیله 
 (45).مى باشند  و همچنین بندگان صالح خداوند متعال همه در تالش و كوشش 

 خرید همسر به عنوان مادر

 :كه یكى از اصحاب امام موسى كاظم علیه السالم است ، حكایت كند -احمر  هشام بن
آیا خبر دارى كه از شهرهاى مغرب كسى ! اى هشام : روزى در محضر مبارك آن حضرت بودم ، به من فرمود

 آمده باشد؟
 . خیر، بى اّطالع هستم: عرض كردم 

 . یكدیگر برویم و سرى به آن ها بزنیمبلى ، همین امروز عّده اى آمده اند، بیا تا با : فرمود
پس سوار َمركب هاى خود شدیم و حركت كردیم تا به نزد مردى از اهالى مغرب رسیدیم ، كه تعدادى كنیز و غالم 

 .جهت فروش آورده بود و آن ها را جهت فروش بر ما عرضه كرد
به این ها نیازى نیست و ما : هار داشت كنیزان ُنه نفر بودند، كه همه آن ها را حضرت دید و نپسندید و سپس اظ

 براى اینها نیامده ایم ؛ اگر كنیزى دیگر دارى ، ارائه نما؟
 . غیر از این ها دیگر ندارم: مرد مغربى گفت 

 .چرا، آنچه كه دارى در معرض قرار بده ؛ و در خفاء نگه ندار: امام علیه السالم فرمود
 . حال است  ندارم ، مگر یك نفر كه مریض به خدا قسم دیگر كنیزى : مرد مغربى گفت 



 چرا او را عرضه نمى كنى ؟: امام علیه السالم فرمود
 .او را هم بیاور: و سپس اظهار نمود

 . ولیكن مرد مغربى قبول نكرد؛ و ما بازگشتیم
كه  -نزد آن مرد مغربى كنیز فروش برو و آن كنیز مریض را ! اى هشام : فرداى آن روز، حضرت به من فرمود

 .به هر قیمتى كه بود، خریدارى كن و بیاور -نشان نداد 
نزد همان شخص رفتم و تقاضاى خرید آن كنیز مریض را نمودم ؛ و او مبلغى را مطرح كرد، كه من : هشام گوید

 . نیز به همان مبلغ آن كنیز را خریدارى كردم
 دیروز همراه تو بود، كیست ؟آن شخصّیتى كه : بعد از آن كه معامله تمام شد، مرد مغربى گفت 

 از چه خانواده اى ؟: یك نفر از بنى هاشم مى باشد، گفت : گفتم 
 . از پاكان و پرهیزكاران است: پاسخ دادم 

 بیش از این توضیح بده ؟: گفت 
 . بیش از این اّطالعى ندارم: اظهار داشتم 

 : این كنیز جریانى دارد، كه مهّم است: آن گاه مغربى گفت 
این كنیز را براى چه منظور : او را از دورترین نقاط مغرب خریدم ، زنى از اهل كتاب ، نزد من آمد و گفت  وقتى

 خریده اى ؟
 . او را براى خودم خریدارى كرده ام: گفتم 

سزاوار نیست چنین كنیزى نزد شخصى چون تو و ما باشد؛ بلكه این كنیز باید نزد بهترین : زن اهل كتاب گفت 
اى روى زمین باشد و در خدمت او قرار گیرد؛ زیرا كه به همین زودى نوزادى از او به دنیا مى آید، كه انسان ه

 .شرق و غرب جهان را در سیطره والیت خود قرار مى دهد
سپس كنیز را نزد امام موسى كاظم علیه السالم آوردم كه بعد از مّدتى روزى حضرت علّى بن موسى : هشام گوید

 (46). لسالم از او توّلد یافتالّرضا علیه ا

 معّرفى جانشین خود

به نقل از گفتار  -ست كه یكى از بزرگان شیعه و مورد توّجه خاّص ائّمه اطهار علیهم السالم بوده ا -زكرّیا بن آدم 
 :بعضى دوستانش حكایت نماید

روزى در مدینه منّوره كنار قبر مطّهر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به همراه بعضى افراد نشسته بودیم ، كه 
ناگهان متوّجه شدیم امام موسى كاظم سالم الّله علیه دست فرزندش ، حضرت رضا علیه السالم را گرفته و به سمت 

 آیا مى دانید من چه كسى هستم ؟: آمد، چون وارد مجلس ما گردید و فرمود ما مى
 .شما موسى ، فرزند جعفر بن محّمد علیهما السالم هستى ! یاابن رسول الّله : عرض كردیم 

 این فرزند را مى شناسید؟: حضرت فرمود
 .ى باشدصلوات الّله علیهم م -بلى ، او علّى، پسر موسى ، پسر جعفر صادق : گفتیم 

تمامى شما گواه و شاهد باشید، كه من او را وكیل خود در زمان حیاتم ؛ و نیز وصّى : آن گاه امام علیه السالم افزود
 (47). و جانشین خود پس از آن كه از دنیا بروم ، قرار دادم

 :همچنین علّى بن جعفر حكایت كند
روزى در محضر برادرم امام موسى بن جعفر علیه السالم بودم و او را حّجت خداوند متعال پس از پدرم ، در 

 . روى زمین مى دانستم
علّى صاحب و پیشواى تو خواهد بود؛  این فرزندم ،: ناگهان فرزندش ، علّى علیه السالم وارد شد و برادرم فرمود

 .و همان طور كه من جانشین پدرم هستم ، او نیز جانشین من مى باشد، خداوند تو را ثابت قدم و پایدار نگه دارد
 .برادرم با این سخنان ، خبر از مرگ و رحلت خود مى دهد: من گریان شدم و با خود گفتم 

مقّدرات الهى باید انجام پذیرد، همانا حضرت رسول ، ! درم علّىبرا: ناگاه امام علیه السالم اظهار نمود
الگوى تمام انسان ها بوده و هستند و من نیز  ( صلوات الّله علیهم اجمعین(امیرالمؤمنین ، فاطمه ، حسن و حسین 

 .تابع و پیرو ایشان خواهم بود
سالم سه روز پیش از آن كه هارون الّرشید این سخنان را برادرم ، امام موسى كاظم علیه ال: علّى بن جعفر افزود

 (48).در دّومین مرحله او را به بغداد احضار نماید، بیان فرمود

 هالكت سگ خلیفه به وسیله خرما



 :نویسان آورده اند حدیث و تاریخ  راویان
در آن زمانى كه حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم صلوات الّله علیه را از بصره به زندان بغداد منتقل كردند، 

 . حضرت به طور دائم مورد انواع شكنجه هاى روحى و جسمى قرار مى گرفت
 .دیدترین وضعّیت قرار گرفت و پس از مّدتى در اختیار سندى بن شاهك یهودى با بدترین و ش

تا آن كه در نهایت هارون الّرشید با توّجه به فضائل و مناقب ؛ و نیز موقعّیت اجتماعى امام علیه السالم ، از روى 
 .حسادت و ترس ، به فكر مسموم كردن و قتل آن حضرت افتاد

به وسیله نخ و سوزن درون آن را به به همین جهت مقدارى رطب و خرماى تازه را تهّیه كرده و یكى از آن ها را 
طورى آغشته به زهر كرد، كه یقین كرد خورنده خرما، سالم نمى ماند؛ و سپس در َطَبقى سینى و یا بشقاب گذاشت 

 .و روى خرماها را پوشاند
ه پس از آن ، به یكى از ماءمورین خود دستور داد تا طبق خرما را نزد حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم برد

امیرالمؤمنین ، هارون الّرشید مقدارى از آن ها را تناول كرده ؛ و نیز این مقدار را براى شما فرستاده : و بگوید
 .است تا میل نمائید

 .مواظب باش كه تمامى خرماها را میل كند و كسى دیگر حّق خوردن از آن ها را ندارد: و افزود
كاظم علیه السالم آورد و پیام خلیفه را به حضرتش رسانید،  هنگامى كه ماءمور هارون ، خرماها را نزد امام

برداشته و در دست گرفت ؛ و با دست دیگر مشغول خوردن  - كه آغشته به زهر بود  -حضرت یكى از خرماها را 
 .بقّیه گردید

آن را  كه هارون بیش از هر چیز و هركس به آن عالقه مند بود و -در همین اثناء، سگ مخصوص هارون الّرشید 
خود را رهانید و از جایگاه مخصوص خود بیرون شد و مستقیم  -به انواع جواهرات و زیورآالت زینت كرده بود 

داخل زندان امام علیه السالم گردید؛ و خواست كه نزدیك آن حضرت برود و آن خرماى زهرآلود را دهن بزند و 
 .بخورد

د، در حضور غالم خلیفه ، نزد آن سگ انداخت و سگ حضرت آن خرماى مسموم را كه در دست خویش گرفته بو
هم سریع آن را خورد؛ و چندان زمانى نگذشت كه سگ روى زمین افتاد و با سر و صدا، شروع به نالیدن كرد و 

 .ُمرد
 سپس امام علیه السالم به ناچار باقیمانده خرماها را میل نمود؛ و بعد از آن ، ماءمور خلیفه ، نزد هارون بازگشت و

 .زندانى خورد  تمامى خرماها را آن شخص : گفت 
 او را در چه حالتى دیدى ؟: هارون سؤال كرد

 .در وضعّیتى خوب ، بدون آن كه تغییرى در بدن و جسم او ظاهر گردد: پاسخ داد
و چون خبر مسموم شدن و مردن سگ به هارون رسید بسیار غمگین و اندوهناك شد و بر بالین الشه سگ مرده 

 .خورد  و بسیار افسوس آمد 
سپس بازگشت و ماءمورى را كه خرماها را نزد امام موسى كاظم علیهما السالم آورده بود، احضار كرد و شمشیر 

 . چنانچه حقیقت را بیان نكنى تو را به قتل مى رسانم: برهنه خود را دست گرفت و او را مخاطب قرار داد و گفت 
سى بن جعفر علیه السالم بردم و پیام شما را نیز به او رساندم و سپس باالى من رطب ها را نزد مو: ماءمور گفت 

 .سر او ایستادم تا مشغول خوردن آن خرماها شد
زندانى برود و از دستش خرمائى   در همین بین ، كه ناگهان سگ شما فرا رسید و خواست نزدیك آن شخص 

 .بگیرد
ت ، نزد سگ انداخت و سگ آن را خورد و درجا افتاد؛ و موسى و زندانى ناچار شد و خرمائى را كه در دست داش

 .بن جعفر علیه السالم بقّیه خرماها را میل نمود
بهترین رطب را براى او تهّیه كردیم ، ولى : هارون الّرشید با شنیدن این خبر بسیار افسرده خاطر گشت و گفت 

 . حیف كه به هدف خود نرسیدیم و بلكه سگ از دست ما رفت
 .هر چه تالش مى كنیم تا از وجود موسى بن جعفر نجات یابیم ، ممكن نمى شود: سپس افزودو 

 (49).مواظب باش كه این خبر در بین افراد منتشر نگردد: و در پایان با تهدید به غالم گفت 

 خبر از شهادت در دّومین مرحله

 :مرحوم كلینى ، عّالمه طبرسى و عّالمه مجلسى و دیگر بزرگان ، به نقل از ابوخالد زبالى حكایت كنند
در آن زمانى كه مهدى عّباسى ، امام موسى كاظم علیه السالم را از مدینه به عراق احضار كرد، من در یكى از 

اروان سراها به نام زباله بودم ، كه حضرت به همراه تعدادى از ماءمورین خلیفه وارد كاروانسرا شد؛ و چون آن ك



 . مقدارى لوازم ، برایش تهّیه و فراهم كنم: بزرگوار مرا دید خوشحال گردید و فرمود
 !چرا شما را در این وضعّیت مى بینم ؟! موالى من : عرض كردم 

 ما را به كجا مى برند؟این همه ماءمور، ش
 . من از این طاغوت مهدى عّباسى مى ترسم و شما را در امان نمى بینم: و سپس افزودم 
در این سفر به من آسیبى نخواهد رسید، ناراحت نباش ، در فالن ماه و تاریخ ، نزدیك ! اى ابوخالد: حضرت فرمود

 . ایمغروب آفتاب منتظر من باش ، كه ان شاءالّله مراجعت مى نم
بعد از آن كه ماءمورین حكومتى حضرت را بردند، من مرّتب در حال محاسبه اّیام و ساعات بودم ، : ابوخالد گوید

 .كه چه موقع زمان وعده حضرت فرا مى رسد و مراجعت مى فرماید
رك آن پس چون آن روزى كه امام علیه السالم وعده داده بود، فرا رسید، من تا غروب آفتاب منتظر قدوم مبا

حضرت نشستم ؛ ولى آن بزرگوار نیامد، تا هنگامى كه هوا تاریك شد، ناگهان دیدم از آن دور یك سیاهى پدیدار 
 . گشت

چون جلو رفتم ، امام موسى كاظم علیه السالم را سوار بر قاطر دیدم ، بر حضرتش سالم كردم و از این كه صحیح 
 . سرور گشتمو سالم مراجعت فرموده است ، بسیار خوشحال و م

 آیا هنوز هم ، در شّك و تردید هستى ؟! اى ابوخالد: آن گاه حضرت به من خطاب كرد و فرمود
 . الحمدلّله ، كه از شّر این ستمگر ظالم نجات یافتى: گفتم 

آرى ، لیكن مرحله اى دیگر مرا احضار خواهند كرد و در آن مرحله نجات نمى یابم ؛ و آنان به هدف شوم : فرمود
 (50).د خواهند رسیدخو

 خروج از زندان و طّى االرض

 :مرحوم شیخ صدوق و دیگر بزرگان آورده اند
م موسى كاظم علیه السالم را از زندان بصره به بغداد پس از آن كه چون هارون الّرشید حضرت ابوالحسن ، اما

 .منتقل كرد، تحویل شخصى به نام سندى بن شاهك یهودى داده شد
و در زندان بغداد، حضرت بسیار تحت كنترل و فشار بود؛ و زیر انواع شكنجه هاى روحى و جسمى قرار گرفت ، 

 .لسالم را نیز به وسیله غل و زنجیر بستندتا جائى كه حّتى دست و پا و گردن آن امام مظلوم علیه ا
 : امام حسن عسكرى علیه السالم در این باره فرموده است

را طلبید و اظهار  -مسّیب  - جّدم ، حضرت موسى بن جعفر علیه السالم سه روز پیش از شهادتش ، زندان بان خود
 :نمود

وم تا با آن حضرت تجدید عهد و میثاق نمایم و آثار من امشب به مدینه جّدم ، رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مى ر
 . امامت را تحویل امام بعد از خودم دهم

شما در میان این غل و زنجیر و آن همه ماءمورین اطراف زندان ، چگونه ! اى موالى من : مسّیب عرض كرد
 قصد چنین كارى را دارى ؟

 !الى كه كلید قفل ها نزد من نیست ؟و من چگونه زنجیرها و درب هاى زندان را باز كنم ، در ح
ایمان و اعتقاد تو نسبت به خداوند متعال و هچنین نسبت به ما اهل بیت ! اى مسّیب : امام علیه السالم فرمود

 . عصمت و طهارت ُسست است
 .همین كه مقدار یك سّوم از شب سپرى گردید، منتظر باش كه چگونه خارج خواهم شد: و سپس حضرت افزود

من آن شب را سعى كردم كه بیدار بمانم و متوّجه حركات امام موسى كاظم علیه السالم باشم ؛ ولى : گوید مسّیب
 .خسته شدم و خواب چشمانم را فرا گرفت ؛ و لحظه اى در حال نشسته ، خوابم برد

و هر چه  سریع از جاى خود برخاستم ؛  ناگهان متوّجه شدم كه حضرت با پاى مباركش مرا حركت مى دهد، پس 
نگاه كردم اثرى از دیوار و ساختمان و زندان ندیدم ، بلكه خود را به همراه حضرت در زمینى هموار مشاهده 

 . نمودم
یاابن رسول : و چون گمان كردم كه آن حضرت مرا نیز به همراه خود از آن ساختمان ها بیرون آورده است ، گفتم 

 . مرا نیز از شّر این ظالم نجات بده! الّله 
 آیا مى ترسى تو را به جهت من از بین ببرند و بُكشند؟: حضرت اظهار نمود

 . در همین حالى كه هستى ، آرام باش ، من پس از مّدتى كوتاه باز مى گردم! اى مسّیب : و سپس افزود
 !؟ غل و زنجیرى كه بر دست و پاى شما بود، چگونه گشودى! یاابن رسول الّله : مسّیب با تعّجب سؤال كرد

خداوند متعال به جهت ما اهل بیت ، آهن را براى حضرت داود علیه السالم مالیم و نرم : امام علیه السالم فرمود



 . كرد؛ و این كار براى ما نیز بسیار سهل و ساده است
 .یدآن گاه حضرت از نظرم ناپدید گشت و با ناپدید شدنش دیوارها و ساختمان زندان با همان حالت قبل نمایان گرد

و چون ساعتى گذشت ناگهان دیدم دیوارها و ساختمان زندان به حركت درآمد و در همین حالت ، موال و سرورم 
حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم را دیدم كه به زندان بازگشته است و همانند قبل غل و زنجیر بر دست و 

 .پاى مبارك حضرت بسته مى باشد
 . ب كردم و به سجده افتادماز دیدن این معجزه ، بسیار تعّج

برخیز و بنشین ؛ و ایمان خود را تقویت و كامل گردان ، و ! اى مسّیب : بعد از آن امام علیه السالم به من فرمود
من سه روز دیگر از این دنیا و محنت هاى آن خالص خواهم شد و به سوى خداوند متعال و مهربان : سپس افزود

 (51). رهسپار مى گردم

 دستور خواب تا هنگام شهادت

 :اكثر محّدثین و موّرخین در كتاب هاى مختلفى آورده اند
م را از مدینه منّوره به سوى عراق حركت هنگامى كه ماءمورین حكومتى خواستند امام موسى بن جعفر علیه السال

دهند، حضرت به فرزند خود، حضرت رضا علیه السالم دستور فرمود تا زمانى كه خبر قتل و شهادت پدرش را 
 .نیاورده اند، هر شب رختخواب خود را جلوى اتاق آن حضرت پهن نماید و در آن بخوابد

بن موسى اّلرضا علیه السالم را جلوى اتاق امام  من هر شب رختخواب حضرت علّى: خادم آن حضرت گوید
 .موسى كاظم علیه السالم پهن مى كردم و حضرت رضا سالم الّله علیه مى آمد و مى خوابید

و مّدت چهار سال به همین منوال سپرى شد، تا آن كه شبى از شب ها وقتى رختخواب را پهن كردم ، حضرت 
مگین شدیم و همگى در فكر فرو رفتیم كه حضرت رضا علیه السالم كجا نیامد و تمام اهل منزل وحشت زده ؛ و غ

 رفته ؛ و چه شده است ؟
یكى از  -چون صبح شد متوّجه شدیم كه حضرت علّى بن موسى اّلرضا علیه السالم آمد و مستقیما نزد اّم احمد 

تو به ودیعه نهاده است ، تحویل  آنچه پدرم نزد !اى اّم احمد: همسران امام موسى كاظم علیه السالم رفت و فرمود
 . من بده

موال و سرورم شهید گشته : در این هنگام ، اّم احمد فریادى كشید و گریه كنان بر سر و صورت خود زد و گفت 
 . است

 .آرام باش و تا زمانى كه خبر شهادت پدرم منتشر نشده است سكوت نما: امام رضا علیه السالم فرمود
خود را حفظ كرد؛ و آن گاه صندوقچه اى را به همراه دو هزار دینار آورد و تحویل امام پس ، اّم احمد آرامش 

پدرت ، امام موسى كاظم علیه السالم این ها را به عنوان ودیعه نزد من نهاد و : رضا علیه السالم داد و گفت 
 :فرمود

دارى كن ؛ و چون خبر قتل مرا  تا هنگامى كه خبر شهادت مرا نشنیده اى ، از این اشیاء خوب مراقبت و نگه
نزد تو مى آید و آن ها را مطالبه مى نماید، پس همه را تحویل او بده ؛ و  -سالم الّله علیه  - شنیدى ، فرزندم رضا 

 (52).بدان كه او بعد از من امام و حّجت خداوند متعال بر تمامى خلق مى باشد
همچنین مرحوم شیخ صدوق و طبرى و دیگر بزرگان ضمن حدیثى طوالنى از حضرت ابومحّمد امام حسن 

 :عسكرى علیه السالم آورده اند
 :فرمود -مسّیب  - بان خود امام موسى كاظم علیه السالم سه شب مانده به آخر عمر شریفش ، به زندان

اّدعا  -سندى بن شاهك  - پلید و پست   من سه روز دیگر به سوى پروردگار خود رحلت خواهم كرد و این شخص 
 .مى كند كه مراسم تجهیز كفن و دفن مرا انجام مى دهد

علّى بن موسى الّرضا  بدان و آگاه باش كه چنین كارى امكان پذیر نیست ؛ بلكه فرزندم ،! اى مسّیب : و سپس افزود
 .علیه السالم مرا تجهیز و تدفین مى نماید

و چون جنازه ام به قبرستان قریش منتقل گردید، درون قبر، َلَحدى برایم درست كنید؛ و هنگامى كه درون َلَحد قرار 
چون خوردن تمام گرفتم ، سعى كنید كه قبرم را مرتفع نگردانید؛ و نیز از خاك قبر من جهت تبّرك استفاده نكنید؛ 

خاك ها حرام است ، مگر تربت شریف جّدم ، امام حسین علیه السالم كه خداوند تبارك و تعالى براى شیعیان و 
 . دوستان ، در آن تربت ، شفا قرار داده است

چون روز سّوم فرا رسید و لحظات شهادت حضرتش نزدیك شد، فرزند بزرگوارش : مسّیب در ادامه روایت گوید
حضور یافت و من شاهد حضور آن  -كه از قبل او را مى شناختم  -لّى بن موسى الّرضا علیه السالم حضرت ع

 (53). حضرت تا پایان مراسم بودم



كه بعد از  - الحسن ، امام موسى بن جعفر علیهما السالم در همان زندان بغداد به شهادت رسید و چون حضرت ابو
توّسط فرزندش امام  -مّدت ها، آن زندان تبدیل به مسجدى شد، كه در بغداد در محّل دروازه كوفه موجود مى باشد 

قى كه خود امام موسى كاظم علیه السالم علّى بن موسى الّرضا علیه السالم تجهیز شد و در قبرستان قریش ، در اتا
 (54).خریدارى كرده بود، دفن گردید

 در سوگ و عزاى هفتمین ستاره والیت
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 پنج درس آموزنده ارزشمند

 :شخصى به نام مرازم گوید 1
روزى جهت زیارت و مالقات امام موسى كاظم علیه السالم به سوى مدینه طّیبه حركت كردم و در مسافرخانه اى 

شوئى برقرار كنم ؛ منزل گرفتم ، در این میان چشمم به زنى افتاد كه مرا جلب توّجه نمود، خواستم با او رابطه زنا
 .ولى او نپذیرفت كه با من ازدواج نماید

سپس به دنبال كار خویش رفتم ؛ و چون شب فرا رسید به مسافرخانه بازگشتم و دّق الباب كردم ، پس از لحظه اى 
 .همان زن درب را گشود و من سریع دست خود را بر سینه اش نهادم ؛ ولى او با سرعت از من دور شد

كسى كه در خلوت ! اى مرازم : ب ، چون بر موالیم امام كاظم علیه السالم وارد شدم ، حضرت فرمودفرداى آن ش
 (56). خالفى مرتكب شود و تقواى الهى نداشته باشد، شیعه و دوست ما نیست

در روایات آمده است بر این كه شخصى به نام امّیة بن علّى قیسى به همراه دوستش حّماد بن عیسى بر حضرت  2
 .ابوالحسن ، امام موسى كاظم علیه السالم وارد شد تا براى مسافرت ، از حضرتش خداحافظى نمایند

: دیم ، بدون آن كه سخنى گفته باشیم ، امام علیه السالم فرمودهمین كه به محضر مبارك آن حضرت رسی: امّیه گوید
 .مسافرت خود را به تاءخیر بیندازید و فردا حركت كنید

چون : من حتما همین امروز مى روم ؛ ولى من گفتم : وقتى از منزل آن حضرت بیرون آمدیم ، حّماد گفت 
 . نمى كنم حضرت فرموده است كه نروید، من مخالفت دستور امام خود را

سپس حّماد حركت كرد و رفت و چون از شهر مدینه خارج گردید، باران شدیدى بارید و سیالب عظیمى به راه 
 (57).افتاد و حّماد در سیالب غرق شد و ُمرد؛ و در همان محّل به نام سّیاله دفن گردید

روزى حضرت موسى بن جعفر علیه السالم ، یكى از خادمان خود را به بازار فرستاد تا برایش تخم مرغ  3
 .خریدارى نماید

براى  غالم بعد از خرید، با یكى دو عدد از آن تخم مرغ ها با بعضى از افراد قماربازى كرد؛ و سپس آن ها را



 .حضرت آورد
با : بعد از آن كه تخم مرغ ها پخته شد و امام علیه السالم مقدارى از آن ها را تناول نمود، یكى از غالمان گفت 

 . بعضى از آن ها قماربازى و برد و باخت شده است
 (58).حضرت با شنیدن این سخن ، فورًا طشتى را درخواست نمود و آنچه خورده بود، در آن استفراغ كرد

روزى هارون الّرشید طبقى از سرگین االغ تهّیه كرد و سرپوشى بر آن نهاد؛ و آن را توّسط یكى از افراد مورد  4
حسن ، امام موسى كاظم علیهما السالم فرستاد با این گمان كه حضرت را مورد اطمینان خود براى حضرت ابوال

 .تحقیر و توهین قرار دهد
هنگامى كه آن شخص طبق را نزد حضرت آورد و سرپوش را برداشت ، دید خرماهاى تازه و گوارائى در آن 

 .قرار دارد
ه كسى كه طبق را آورده بود، داد و او نیز پس ، حضرت تعدادى از آن رطب ها را تناول نمود و سپس چند دانه ب

 .آن ها را خورد، بعد از آن باقى مانده آن ها را براى هارون فرستاد
وقتى ماءمور، طبق را نزد هارون آورد و جریان را تعریف كرد، هارون یكى از آن خرماها را برداشت و چون 

 (59). در دهان خود نهاد، تبدیل به سرگین االغ گشت
كه یكى از یاران صدیق و از وكالى امام صادق ، امام كاظم و امام رضا علیهم السالم  -یونس بن عبدالّرحمان  5

 .، امام موسى بن جعفر علیهما السالم وارد شد روزى به مجلس ُپر فیض حضرت ابوالحسن - بود 
با مردم مدارا كن ؛ و  ! اى یونس: امام علیه السالم پس از مذاكراتى ، ضمن موعظه هائى گوناگون به او فرمود

 . هركسى را به اندازه معرفت و شعورش با وى صحبت كن
 .خطاب مى كنند مردم مرا به عنوان بى دین و زندیق! اى موالیم : یونس اظهار داشت 

گفتار مردم نباید در روحّیه و افكار تو تاءثیر بگذارد، چنانچه در دستان تو جواهرات باشد : امام علیه السالم فرمود
و مردم بگویند كه سنگ ریزه است ؛ و یا آن كه در دست هایت سنگ ریزه باشد و بگویند كه جواهرات در دست 

 (60). انى براى تو نخواهد داشتدارد، این گفتار هیچ گونه سود و یا زی

 مدح و مناجات امام هفتم
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 چهل حدیث منتخب گهربار

 : قاَل اال مام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الّله علیه
َع ِبَك، َوالّثاِلَثُة اءْن َتْعِرَف ما اءراَد اَءوَُّلها اءْن َتْعِرَف َربََّك، َوالّثاِنَیُة اءْن َتْعِرَف ما َصَن: َوَجْدُت ِعْلَم الّناِس فى اءْرَبٍع 1

 (62).ِمْنَك، َوالّرِبَعُة اءْن َتْعِرَف ما ُیْخِرُجَك َعْن دیِنَك
 : ه را در چهار مورد شناسائى كرده امتمام علوم جامع: فرمود

 . اّولین آن ها این كه پروردگار و آفریدگار خود را بشناسى و نسبت به او شناخت پیدا كنى
 . دّوم ، این كه بفهمى كه از براى وجود تو و نیز براى بقاء حیات تو چه كارها و تالش هائى صورت گرفته است

 . اى و منظور چه بوده استسّوم ، بدانى كه براى چه آفریده شده 
چهارم ، معرفت پیدا كنى به آن چیزهائى كه سبب مى شود از دین و اعتقادات خود منحرف شوى یعنى راه 

 .-خوشبختى و بدبختى خود را بشناسى و در جامعه چشم و گوش بسته حركت نكنى 

 (63).الَیْعِرُفوَنُهَرِحَم الّلُه َعْبدا َتَفقََّه، َعَرَف الّناَس َو: قاَل علیه السالم  2

فقیه و عالم باشد و نسبت  ...خداوند متعال رحمت كند بنده اى را كه در مسائل دینى و اجتماعى و سیاسى و: فرمود
 .شناخت پیدا كند، گرچه مردم او را نشناسند و قدر و منزلت او را ندانندبه مردم 

 (64).ما ُقسَِّم َبْیَن اْلِعباِد اءْفَضُل ِمَن اْلَعْقِل، َنْوُم اْلعاِقِل اءْفَضُل ِمْن َسَهِراْلجاِهِل: قاَل علیه السالم  3

 -هوشمند  - چیزى با فضیلت تر و بهتر از عقل ، بین بندگان توزیع نشده است ، تا جائى كه خواب عاقل : فرمود
 . افضل و بهتر از شب زنده دارى جاهل بى خرد است



 (65).وُموَن ما َیخاُفوَن، َو اءدُّوا اْال ماَنَة، َو َعِمُلوا ِباْلَحقِّإ نَّ اءْهَل اْال ْرِض َمْرُح: قاَل علیه السالم  4

از گناه و معصیت داشته باشند  -ف و ترس هستند، مادامى كه خو - و بركت الهى  -اهل زمین مورد رحمت : فرمود
 .، اداى امانت نمایند و حّق را دریابند و مورد عمل قرار دهند-

 (66).ِبْئَس اْلَعْبُد َیُكوُن ذاَوْجَهْیِن َو ذاِلساَنْیِن: قاَل علیه السالم  5

كه در پیش رو چیزى گوید و پشت سر چیز  -بد شخصى است آن كه داراى دو چهره و دو زبان مى باشد، : فرمود
 .- دیگر

 (67).َاْلَمْغُبوُن َمْن َغِبَن ُعْمَرُه ساَعًة: قاَل علیه السالم  6

خسارت دیده و ورشكسته كسى است كه ُعْمر خود را هر چند به مقدار یك ساعت هم كه باشد بیهوده تلف : فرمود
 .كرده باشد

 (68).ماِدحا، َو ِعْنَداْلَخطإ عاِذرا َمِن اْسَتشاَر َلْم َیْعِدْم ِعْنَد الصَّواِب: قال علیه السالم  7

كسى كه در امور زندگى خود با اهل معرفت مشورت كند، چنانچه درست و صحیح عمل كرده باشد مورد : فرمود
 . ریف و تمجید قرار مى گیرد و اگر خطا و اشتباه كند عذرش پذیرفته استتع

 (69). َمْن َلْم َیُكْن َلُه ِمْن َنْفِسِه واِعٌظ َتَمكََّن ِمْنُه َعُدوُُّه یعني الّشیطان: قاَل علیه السالم  8

یعنى ؛ شیاطین إ نسى و جّنى و نیز هواهاى  -هر كسى عقل و تدبیرش را مورد استفاده قرار ندهد، دشمنش : فرمود
 .به راحتى او را مى فریبند و منحرف مى شود -نفسانى 

واٍك، َوِمْشٍط، و َسّجاَدٍة، َو َسْبَحٍة فیها اءْرَبٌع َو َثالُثوَن َحبَّة ، َو خاَتُم ِس :الَیْخُلو اْلُمْؤِمُن ِمْن َخْمَسٍة: قاَل علیه السالم  9
 (70).َعقیٍق

مسواك ، شانه ، مهر و جانماز، تسبیح براى ذكر گفتن : باید داشته باشد مؤمن همیشه همراه خود پنج چیز: فرمود
 ...انگشتر عقیق به دست راست داشتن در حال نماز و دعا و

 (71).الَتْدُخُلوااْلَحّماَم َعَلى الّریِق، َوالَتْدُخُلوُه َحّتى ُتْطِعُموا َشْیئا: قاَل علیه السالم  10

بعد از صبحانه ، بدون فاصله حّمام نروید؛ همچنین سعى شود با معده خالى داخل حمام نروید، بلكه حّتى : فرمود
 .االمكان قبل از رفتن به حّمام قدرى غذا بخورید

 (72).ِاّیاَك َواْلِمزاَح، َفِانَُّه َیْذَهُب ِبُنوِر ایماِنَك، َوَیْسَتِخفُّ ُمُروََّتَك: م قاَل علیه السال 11

ون كه نور ایمان را از بین مى برد و جوانمردى و آبرو را سبك و بر حذر باش از شوخى و مزاح بى جا چ: فرمود
 .بى اهمّیت مى گرداند

 (73).اللَّْحُم ُیْنِبُت اللَّْحَم، َوالسََّمُك ُیذیُب اْلَجَسَد: قاَل علیه السالم  12

خوردن گوشت ، موجب روئیدن گوشت در بدن و فربهى آن مى گردد؛ ولى خوردن ماهى ، گوشت بدن را : فرمود
 .آب و جسم را الغر مى گرداند



َو َمْن َحُسَن ِبرُُّه ِبإ ْخواِنِه َو اءْهِلِه َمْن َصَدَق ِلساُنُه َزكى َعَمُلُه، َو َمْن َحُسَنْت نیَُّتُه زیَد فى ِرْزِقِه، : قاَل علیه السالم  13
 (74).ُمدَّ فى ُعْمِرِه

تش نیك باشد در روزیش توسعه خواهد هر كه زبانش صادق باشد اعمالش تزكیه است ، هر كه فكر و نّی: فرمود
 .بود، هر كه به دوستان و آشنایانش نیكى و احسان كند، عمرش طوالنى خواهد شد

 (75).ِاذا ماَت اْلُمْؤِمُن َبَكْت َعَلْیِه اْلَمالِئَكُة َو ُبقاُع االَْرِض: قاَل علیه السالم  14

 .مؤمنى وفات یابد و بمیرد، مالئكه ها براى او گریه مى كنند -دانشمند  - زمانى كه : فرمود

 (76).اءْلُمْؤِمُن ِمْثُل َكفََّتِى اْلمیزاِن ُكلَّما زیَد فى ایماِنِه زیَد فى َبالِئِه: قاَل علیه السالم  15

 .مؤمن همانند دو كّفه ترازو است ، كه هر چه ایمانش افزوده شود بالها و آزمایشاتش بیشتر مى گردد: فرمود

 (77).راَد اءْن َیُكوَن اءْقوَى الّناِس َفْلَیَتَوكَّْل عَلى الّلِهَمْن َا: قاَل علیه السالم  16

 .همه امور، بر خداوند سبحان نماید قوى تریِن مردم باشد باید توّكل در) در هر جهتى (هركس بخواهد : فرمود

 (78).اءداُءاْال ماَنِة َوالصِّدُق َیْجِلباِن الرِّْزَق، َواْلِخیاَنُة َواْلِكْذُب َیْجِلباِن اْلَفْقَر َوالنِّفاَق: قاَل علیه السالم  17

امانت دارى و راست گوئى ، هر دو موجب توسعه روزى مى شوند؛ ولیكن خیانت در امانت و دروغ گوئى : فرمود
 .موجب فالكت و بیچارگى و سبب تیرگى دل مى باشد

 (79). اءْبِلْغ َخْیرا َو ُقْل َخْیرا َوالَتُكْن إ مََّعة: قاَل علیه السالم  18

نسبت به هم نوع خود خیر و نیكى داشته باش ، و سخن خوب و مفید بگو، و خود را تابع بى تفاوت و بى : فرمود
 . مسئولیت قرار مده

فیَعِة َتَفقَُّهوا فى دیَنالّلِه، َفِانَّ اْلِفْقَه ِمْفتاُح اْلَبصیَرِة، َو َتماُم اْلِعباَدِة، َو السََّبُب ِاَلى اْلَمناِزِل الَر: سالم قاَل علیه ال 19
 (80).َوالرَُّتِب اْلَجلیَلِة ِفى الّدیِن َوالّدنیا

مسائل و احكام اعتقادى و عملى دین را فرا گیرید، چون كه شناخت احكام و معرفت نسبت به دستورات : فرمود
خداوند، كلید بینائى و بینش و اندیشه مى باشد و موجب تمامّیت كمال عبادات و اعمال مى گردد؛ و راه به سوى 

 . امات و منازل بلندمرتبه دنیا و آخرت استمق

ُه َفْضُل اْلَفقیِه َعَلى العاِبِد َكَفْضِل الشَّْمِس َعَلى اْلَكواِكِب، َو َمْن َلْم َیَتَفقَّْه فى دیِنِه َلْم َیْرَض الّلُه َل: قاَل علیه السالم  20
 (81).َعَمًال

 . ارزش وفضیلت فقیه بر عابد همانند فضیلت خورشید بر ستاره ها است: فرمود
 .و كسى كه در امور دین فقیه و عارف نباشد، خداوند نسبت به اعمال او راضى نخواهد بود

 (82).ِلَم ِلِعْلِمِه َوَدْع ُمناَزَعَتُه، َو َصغِِّراْلجاِهَل ِلَجْهِلِه َوالَتْطُرْدُه َولِكْن َقرِّْبُه َو َعلِّْمُهَعظِِّم العا: قاَل علیه السالم  21

به جهت عملش تعظیم و احترام كن و با او منازعه منما، و اعتنائى به جاهل مكن ولى طردش هم عالم را : فرمود
 . نگردان ، بلكه او را جذب نما و آنچه نمى داند تعلیمش بده



 (83).َصلوُة الّنواِفِل ُقْرباٌن ِاَلى الّلِه ِلُكلِّ ُمؤ ِمٍن: قاَل علیه السالم  22

 .انجام نمازهاى مستحّبى ، هر مؤمنى را به خداوند متعال نزدیك مى نماید: فرمود

لسَّمُّ اْلقاِتِل، َیْحَذُرَهاالرِّجاُل َذِوى اْلُعُقوِل َو َیْهوى َمَثُل الّدنیا َمَثُل اْلَحیَِّة، َمسُّها َلیٌِّن َو فى َجْوِفَها ا: قاَل علیه السالم  23
 (84).ِاَلْیَهاالصِّْبیاُن ِباءْیدیِهْم

است كه پوست ظاهر آن نرم و لطیف و خوشرنگ ، ولى در درون آن سّم كشنده اى  َمَثل دنیا همانند مار: فرمود
 .است كه مردان عاقل و هشیار از آن گریزانند و بّچه صفتان و بولهوسان به آن عشق مى ورزند

 (85).َعَطشا َحّتى َیْقُتُلُه َمَثُل الدُّنیا َمَثُل ماِءاْلَبْحِر ُكلَّما َشِرَب ِمْنُه اْلعْطشاُن ِاْزداَد: قاَل علیه السالم  24

شامد همانند آب دریا است كه انساِن تشنه ، هر چه از آن بیا) و اموال و زیورآالت و تجّمالت آن (َمَثل دنیا : فرمود
 .بیشتر تشنه مى شود و آنقدر میل مى كند تا هالك شود

 (86).َلْیَس اْلَقْبَلُة َعَلى اْلَفِم ِاّال ِللزَّْوَجِة َواْلَوَلِد الصَّغیِر: قاَل علیه السالم  25

 . بوسیدن لب ها و دهان براى یكدیگر در هر حالتى صحیح نیست مگر براى همسر و یا فرزند كوچك: فرمود

 (87).ِه َكَفَرَمْن َنَظَر ِبَراءْیِه َهَلَك، َو َمْن َتَرَك اءْهَل َبْیِت َنبیِِّه َضلَّ، َوَمْن َتَرَك ِكتاَب الّلِه َو َقْوَل َنبیِّ: قاَل علیه السالم  26

هركس به راءى و سلیقه خود اهمّیت دهد و در مسائل دین به آن عمل كند هالك مى شود، و هركس اهل : فرمود
یه و آله را رها كند گمراه مى گردد، و هركس قرآن و سّنت رسول خدا را ترك كند كافر بیت پیغمبر صلى اهللا عل

 .مى باشد

 (88).إ نَّالّلَه َلُیْبِغُض اْلَعْبَد النَّّواَم، إ نَّالّلَه َلُیْبِغُض اْلَعْبَداْلفاِرَغ: قاَل علیه السالم  27

 .همانا خداوند دشمن دارد آن بنده اى را كه زیاد بخوابد، و دشمن دارد آن بنده اى را كه بیكار باشد: فرمود

 (89).اءْن ُتْعِطَي الّناَس ما ُتِحبُّ اءْن ُتْعطاُه: التَّواُضُع: قاَل علیه السالم  28

تواضع و فروتنى آن است كه آن چه دوست دارى ، دیگران درباره تو انجام دهند، تو هم همان را درباره : فرمود
 . دیگران انجام دهى

ُیْسَتَحبُّ َغراَمُة اْلُغالِم فى ِصَغِرِه ِلَیُكوَن َحلیما فى ِكَبِرِه َو َیْنَبغى ِللرَُّجِل اءْن ُیَوسَِّع َعلى َعیاِلِه : سالم قاَل علیه ال 29
 (90).ِلَئّال َیَتَمنَّْوا َمْوَتَه

بهتر است پسر را در دوران كودكى به كارهاى مختلف و سخت ، وادار نمائى تا در بزرگى حلیم و بردبار : فرمود
باشد؛ و بهتر است مرد نسبت به اهل منزل خود دست و دل باز باشد و در حّد توان رفع نیاز كند تا آرزوى مرگش 

 (91).را ننمایند

ا إ َلْیَس ِمّنا َمْن َلْم ُیحاِسْب َنْفَسُه فى ُكلِّ َیْوٍم، َفِإْن َعِمَل َحَسنا إ ْسَتزاَد الّلَه، َو إ ْن َعِمَل َسیِّئ: قاَل علیه السالم  30
 (92).ْسَتْغَفَرالّلَه َو تاَب ِاَلْیِه



باشد، كه از شیعیان و دوستان ما نیست ، كسى كه هر روز محاسبه َنْفس و بررسى اعمال خود را نداشته : فرمود
اگر چنانچه اعمال و نّیاتش خوب بوده ، سعى كند بر آن ها بیفزاید و اگر زشت و ناپسند بوده است ، از خداوند 

 .طلب مغفرت و آمرزش كند و جبران نماید

 (93).ِلُكلِّ َشْیي ٍء َدلیٌل َو َدلیُل اْلعاِقِل التََّفكُّر: قاَل علیه السالم  31

 .براى هر چیزى ، دلیل و راهنمائى است و راهنماى شخص عاقل ، تفّكر و اندیشه مى باشد: فرمود

 (94).َعلى ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحّمٍدما ِفى اْلمیزاِن َشْیي ٌء اءْثَقُل ِمَن الصَّالِة : قاَل علیه السالم  32

صلوات الّله (در میزان الهى نیست عمل و چیزى ، سنگین تر از ذكر صلوات بر محّمد و اهل بیت ش : فرمود
 .( هم اجمعینعلی

 (95).َقلیُل اْلَعَمِل ِمَن اْلعاِقِل َمْقُبوٌن ُمضاَعٌف َو َكثیُراْلَعَمِل ِمْن اءْهِل اْلَهوى َواْلَجْهِل َمْرُدوٌد: قاَل علیه السالم  33

اعمال شخص عاقل مقبول است و چند برابر اءجر خواهد داشت گرچه قلیل باشد، ولى شخص نادان و : فرمود
 .هوسران گرچه زیادكار و خدمت و عبادت كند پذیرفته نخواهد بود

فاِصَل، َو َوِرَث الضَّْعَف َوالِسلَّ، َو إ نَّ َوَشْعُراْلَجَسِد إ ذا طاَل َقَطَع ماَء الصُّْلِب، َواءْرخَى اْلَم: قاَل علیه السالم  34
 (96).النُّوَرَة َتزیُد ِفى ماِءالصُّْلِب، َو ُتقَِّوى اْلَبَدَن، َوَتزیُد فى َشْخِم اْلُكْلَیَتْیِن، َو َتْسِمُن اْلَبَدَن

موهاى بدن زیر بغل و اطراف عورت چنانچه بلند شود سبب قطع و كمبود آب كمر، سستى مفاصل : فرمود
 .استخوان و ضعف سینه و گلو خواهد شد، استعمال نوره سبب تقویت تمامى آن ها مى باشد

النََّظُر إ َلى الُخْضَرِة، َوالنََّظُر إ َلى اْلماِءاْلجارى ، َوالنََّظُر إ َلى اْلَوْجِه  :َثالَثٌة َیْجُلوَن اْلَبَصَر: قاَل علیه السالم  35
 (97).اْلَحَسِن

 .نگاه بر سبزه ، نگاه بر آب جارى و نگاه به صورت زیبا: چشم مى افزایدسه چیز بر نورانّیت : فرمود

 (98) .إ نَّ اْال ْرَض ال َتُخُلو ِمْن ُحجٍَّة، َو اءَنا َوالّلِه ذِلَك اْلُحجَُّة: قاَل علیه السالم  36

 . همانا زمین در هیچ موقعّیتى خالى از حّجت خدا نیست و به خدا سوگند كه من خلیفه و حّجت خداوند هستم: فرمود

 (99).ُسْرَعُةاْلَمْشِى َتْذَهُب ِبَبهاِءاْلُمْؤِمِن: قاَل علیه السالم  37

 .با سرعت و شتاب راه رفتن ، بهاء و موقعّیت مؤمن را مى كاهد: فرمود

 (100) .إ نَّما اءِمْرُتْم اءْن َتْسَئُلوا، َوَلْیَس َعَلْیَنااْلَجواُب، إ نَّما ذِلَك إ َلْینا: قاَل علیه السالم  38

شماها ماءمور شده اید كه از ما اهل بیت رسول الّله سؤال كنید، ولیكن جواب و پاسخ آن ها بر ما واجب : فرمود
 . پاسخ مى دهیم وگرنه ساكت مى باشیمنیست بلكه اگر مصلحت بود 

 (101).ماِذْئباِن ضاِرباِن فى َغَنٍم َقْد غاَب َعْنُه ُرعاُؤها، ِباءَضرَّ فى دیِن ُمْسِلٍم ِمْن ُحبِّ الرِّیاَسِة: قاَل علیه السالم  39

خطر و ضرر عالقه به ریاست براى مسلمان بیش از دو گرگ دّرنده اى است ، به گله گوسفندى كه چوپان : فرمود
 .ندارند حمله كنند



َو اْلَیقیُن َفْوَق التَّْقوى ِبَدَرَجٍة، َو ما  اال یماُن َفْوَق اْال ْسالِم ِبَدَرَجٍة، َوالتَّْقوى َفْوَق اال یماِن ِبَدَرَجٍة،: قاَل علیه السالم  40
 (102) .ُقسَِّم ِفى الّناِس َشْیي ٌء اءَقلُّ ِمَن اْلَیقیِن

اسالم باالتر است ؛ تقوى نیز، یك درجه از ایمان باالتر؛ یقین ، یك درجه از تقوى  ایمان ، یك درجه از: فرمود
 .باالتر و برتر مى باشد و درجه اى كمتر از مرحله یقین در بین مردم ثمره بخش نخواهد بود

 

 

 

 

 

 

 پی نوشتها

ى كه مورد استفاده قرار گرفته است در آخرین قسمت ، جلد دّوم این فهرست نام و مشخّصات بعضى از كتابهائ1- 
 .مجموعه نفیسه موجود مى باشد

  .شمسى 124مطابق با بیستم آبان 2- 
 .مى باشد 1077السالم طبق حروف ابجد كبیر علیه (( موسى كاظم ))نام مبارك حضرت با عنوان امام 3- 
  .شمسى 178شهریور  13مطابق با 4- 
، تاریخ اهل 6، تهذیب االحكام ج 1اصول كافى ج : تاریخ والدت و دیگر حاالت حضرت برگرفته شده است از5- 

، ینابیع الموّده ، 2علیه السالم ، مجموعه نفیسه ، مستدرك الوسائل ، تذكرة الخواص ، اعیان الشیعه ج البیت 
ج ، دالئل االمامة ، جمال : ، عیون المعجزات ، اعالم الورى ، بحاراالنوار2الفصول المهّمه ، كشف الغم ج 

 ...االسبوع ، دعوات راوندى و
  .آقاى محّمد آزادگان: اشعار از شاعر محترم 6- 
 .258ح  303ص : ، دالئل اال مامه طبرى 98ص : ، عیون المعجزات 1، ح 316، ص 1ج : اصول كافى 7- 
 .12، ح 158، ص 3ج   :ثبات الهداة ، إ11، ح 310، ص 1ج : اصول كافى 8- 
 .68، ح 58، ص 48ج : ، بحاراال نوار2، ح 653، ص 2ج : الخرایج والجرایح 9- 
 .142ص : اختصاص شیخ مفید10- 
 .2004، ح 276، ص 6ج : ، مدینة المعاجز270ص : هدایة الكبرى حضینى 11- 
 .69، ح 67، ص 48ج : ، بحاراال نوار196، ص 3ج : اثبات الهداة 12- 
 .16، ح 617، ص 2ج : الخرایج والجرایح 13- 
  .، به نقل از مناقب ابن شهر آشوب16، ح 39، ص 48ج : بحاراال نوار14- 
 .65، ح 56، ص 41ج : ، بحاراال نوار114ص : مختصر بصائرالّدرجات 15- 
، ح 55، ص 48ج : ، بحاراال نوار1، ح 171، ص 4ج : ، إ ثبات الهداة 74، ص 4، ب 6ج : رجات بصائرالّد16- 

62. 
، عیون 7، ح 255، ص 1ج : ، اصول كافى 146ص : ، قرب اال سناد33، ح 47، ص 48ج : بحاراال نوار17- 

 .د ابوحمزه ثمالى با تفصیلى بیشتر، به نقل از علّى فرزن102ص : المعجزات 
، 1ج : ، عیون اءخبارالّرضا علیه السالم 1،ح  41، ص 48ج : ، بحاراال نوار148ص : امالى شیخ صدوق 18- 

 .1، ح 95ص 
 .7، ح 290، ص 2بحاراال نوار ج 19- 
 .5، ح 34، ص 48ج : ، بحاراال نوار273ص : رجال كّشى 20- 



 .94، ح 201، ص 3ج : ، إ ثبات الهداة 15، ح 39، ص 48ج : ، بحاراال نوار205، ص 2ج : تفسیر عّیاشى 21- 
 .2، ح 29، ص 48ج : ، بحاراال نوار97، ح 203، ص 3ج : إ ثبات الهداة 22- 
 .268ص : هدایة الكبرى حضینى 23- 
، 297، ص 6ج : ، مدینة المعاجز061، ح 85، ص 48ج : ، بحاراال نوار4، ح 478، ص 1ج : اصول كافى 24- 

 .2023ح 
 .در ضمن داستان بسیار طوالنى بود كه به طور فشرده ترجمه گردید
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